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FORORD 

Denne utgaven av Hovedregister til Stortingsforhandlinger følger samme plan som hovedregistrene for de to fore
gående valgperiodene; dvs. det omfatter en valgperiode på 4 år og er delt i to deler, et saksregister og et talerregis
ter. 

Hovedregisteret bygger på de årlige registrene (9. del) for valgperioden 1993/94-1996/97. Feil i årsregistrene er 
søkt opprettet ved utarbeidelsen av hovedregisteret. 

Saksregisteret omfatter innholdet i Seksjon 2 i årsregistrene, med tillegg av kapitlet REGJERINGEN OVER
SENDT fra Seksjon l. I forhold til forrige hovedregister er antallet saksområder ( emneord) redusert fra 189 til 185. 
Det er gjort ved at en har innlemmet en del lite brukte grupper i større. Emneordene for de 185 saksområdene er 
hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesielt for innholdsanalyse av saker behandlet i Stortinget. Innholdsfor
tegnelsen over saksområdene 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 
emne ordet. 

En detaljert beskrivelse av registerets oppbygging og bruk, finnes i BRUKERVEILEDNING på side 8*. 

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

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 innholdet 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, april 1998. 
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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 trygdebudsjettet («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 statsbudsjettets enkelte kapitler under de forskjel
lige departementer og en fortegnelse i nummerorden over Tillegg til St.prp. nr. l. 

2. del- som består av seks bind (a, b, c, d, e, f) for sesjonen 1993-94, to bind (a, b) for sesjonene 1994-95 og 
1996-97, fire bind (a, b, c, d) for sesjonen 1995-96, inneholder: 
St.prp. nr. 2 - og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

3. del- som består av fem bind (a, b, c, d, e) for sesjonen 1993-94, fire bind (a, b, c, d) for sesjonene 1994-95 og 
1996- 97, tre bind (a, b, c) for sesjonen 1995-96, inneholder: 
St.meld. nr. l- og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

4. del- som består av fire bind (a, b, c, d) for sesjonen 1993-94, to bind (a, b) for sesjonen 1994-95, tre bind (a, 
b, c) for sesjonene 1995-96 og 1996-97), inneholder: 
Ot.prp. nr. l - og følgende nummer. 
Ot.meld. nr. l - og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

5. del- som består av ett bind for sesjonene 1993-94, 1994-95 og 1996-97, to bind (a, b) for sesjonen 1995 - 96 
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. (Riksrevisjonens konstitusjonelle antegnelser.) 
- Årsmeldinger 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 Europarådets parlamentariske forsamling. 
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. 
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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 fire bind (ala, alb, all, b) for sesjonene 1993-94, 1994- 95 og 1995-96, syv bind (ala, 
alb, ale, ali, bla, blb, bli) for sesjonen 1996-97, 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: lnnst. O. nr. 1- og følgende nummer. 
Bes!. 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. ordnet etter fagkomiteer, for Besl. O. og Besl. L. i nummerorden. 

7. del- som består av fire bind (a, b, c, d) inneholder: 
Stortingstidende (referat fra møter i Stortinget). 

8. del- inneholder: 
Stortingstidende (referat fra møter i Odelstinget og i Lagtinget). 
Sist i 8. del finner en Lovheftet som inneholder alle lover vedtatt i sesjonen, ordnet kronologisk etter 
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. 
Dep. 
Dok. 
En dr. 
Forespørsel 
lnnst. O. 
Innst. S. 
lnterp. 
Jf. 

Kap. 
L.tid. 
M.spm. 
O.tid. 
Ot.meld. 
Ot.prp. 
Prp. 
Repr. 
S.tid. 
Skr.spm. 
Sp.spm. 
Spm. 
St. meld. 
St. prp. 
Uavh. 

A 
FrP 
H 
KrF 
RV 
Sp 
SV 
V 
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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) 
spørsmål til muntlig spørretime (7. 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) 
skriftlige spørsmål (Dok. 15 i 5. del) 
spørretimespørsmål (7. del) 
spørsmål til Presidentskapet (7. del) 
meldinger til Stortinget (3. del) 
proposisjoner til Stortinget (l. og 2. del) 
uavhengige (utbrytere fra FrP og Sp) 

PARTIBETEGNELSER 

Det norske Arbeiderparti 
Fremskrittspartiet 
Høyre 
Kristelig Folkeparti 
Rød Valgallianse 
Senterparti et 
Sosialistisk Venstreparti 
Venstre 
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BRUKERVEILEDNING 

Saksregisteret er alfabetisk ordnet i 185 saksområder (emner) og ca 12000 stikkord. I tillegg kommer kapitlet 
REGJERINGEN OVERSENDT. Dette inneholder l) forslag framsatt av representanter i forbindelse med be
handlingen av en sak og av Stortinget vedtatt oversendt Regjeringen og 2) private forslag framsatt av represen
tanter i Dok. 8-serien. 

Emneordene for de 185 saksområdene er hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesielt for innholdsanalyse av 
saker behandlet i Stortinget. Under hvert saksområdes tittel finnes henvisning til beslektede saksområder. 

Stikkordene, som finnes samlet bakerst i registeret, peker til det saksområdet der saken er registrert 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. bevilgninger på kommende års 
budsjett. 
Il. Alminnelige saker inneholdende saker behandlet i Stortinget, herunder tilleggsbevilgninger på inne
værende års budsjett, og interpellasjoner. 
Ill. Spørsmål omfatter spørretimespørsmål, spørsmål til muntlig spørretime, 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 Odelstinget/ 
Lagtinget (lovsaker). 

Eksempel på registrering av sak: 
Stikkord: Boknafjord-sambandet, prøvedrift med naturgass i ferger- se FERGER (1996-97) Il, l. 

Saksområde: 
Undergruppe: 
Sak nr.: 
Tittel: 
(lnnholds
beskrivelse:) 
Saksbehand
lingen: 
(Forslag:) 

Gass i ferger, prøvedrift for Boknafjordsambandet- se FERGER (1996-97) Il, l. 
Riksvegferger, forslag om opprettholdelse av tilbud (bifalt)- se FERGER (1996- 97) Il, l. 

FERGER 
Il. Alminnelige saker 
l. 
Ein delløyvingsendringar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område. 
(Gassdrift i fergesamband i Boknafjorden; 
fergetilbudet 1997.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, 
S.tid. 3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og SV om å opprettholde tilbudet i fergedriften og tilleggsbev. i 
Revidert nasjonalbudsjett, bifalt med 56 mot 45 stemmer.) 

Samme sak kan også være registrert under andre saksområder som er relevant for andre aspekter ved saken. 
Saken anført i eksemplet ovenfor er også plassert under DEPARTEMENTER, JERNBANER, LUFTFART, 
POST og VEGVESEN. 
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SAKSOMRÅDER ALFABETISK 

AKSJER. .. .. .. ..... .. .. .. . . .. ... . . .. .. . . ... . ... l 
ALKOHOL.. . ........ . .. . . . .. . . .. ..... . ......... 7 
ARBEIDSLIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
ARBEIDSMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
ARBEIDSVILKÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
A TOM KRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
ATOMVÅPEN .. ..... .. . .. . . .. . ....... . ... .. . . ... 31 
AVGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
BANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
BARN . ... ... .. .. . .... .. .... . ... . .. . .. . ... .. .. . . 40 
BARNEHAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
BARNETRYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
BARNEVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
BEDRIFTSBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
BERGVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
BOLIGBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
BYGNINGSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
DEN NORSKE KIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
DEN NORSKE ST ATS HUSBANK . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
DEN NORSKE ST ATS OLJESELSKAP AS . . . . . . . . . . 77 
DEPARTEMENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
DOMSTOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
EFTNEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
ELDREOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il O 
ELEKTRISITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
ENERGI . . .. .. ... . . . ..... .. ....... .... ...... . ... 121 
EUROPARÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
FANGST . . ... ... . ... ..... . . . . .. ... . . . .. .. ... . .. 134 
FENGSLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
FERGER ...... . . .. .. . .. . . .. . . .... . ....... . ...... 139 
FERIE . ... . . .. . . . . . .. .. ... . ... . .. . . . .... . ... . . .. 141 
FINANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
FISKEOMSETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
FISKERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
FN ...... ... . .... . . .... . .. .. .... .. .... . ...... .. . 157 
FN-STYRKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
FOLKEHELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
FOLKETRYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
FORBRUKERSAKER ....... . .... . .......... ..... 179 
FORSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
FORSVAR . .. . ... . . ...... ... . . ... . ... . . . . . ... . .. 189 
FORSV ARSMA TERIELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
FORURENSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
FREDSARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
FUNKSJONSHEMMEDE .. . . ... . ... . ........ .. . .. 215 
FYLKER . . ... . .. . .. ........... . . . ....... .. . .. .. 222 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . 227 
GRENSESPØRSMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
GRUNNLOVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
GRUNNSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
HANDEL . .. . . .... .. .. .. . . . ..... .. . . . . . .. ... . .. . 243 
HAVBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
HAVNEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
HELSEINSTITUSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

HELSEPERSONELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
HELSEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
HUSDYRBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
HØGRE UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
HØGSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
IDRETT ... . . . .... .. .... ..... .. . ........... . .. . . 283 
INDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
INDUSTRIUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
!NNV ANDRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
INTERNASJONAL RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
INTERNASJONALT SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
JERNBANER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
JORDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
KARTVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
KLAGER TIL STORTINGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
KOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
KOMMUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
KOMMUNIKASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
KONGEN ............. .. .. .. .. . ... . ..... . . . . .. . . 344 
KREDITTPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
KRIMINALOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
KRINGKASTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
KULTUR . ..... ... ........ . .. ........ ... ...... .. 355 
KULTURVERN . . .. .......... . ... .. . . ...... . .... . 358 
KUNST ... . . .. ... . . ... .. . .. . .. .. . . .. . . . ... . . . .. . 362 
KYSTFART . .... . . . . . . ..... . .. ...... ... . .. . . .... 366 
LANDBRUK .. . ... .. ..... . ..... . ..... .. . . ...... . 367 
LANDBRUKSPRODUKTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
LIKESTILLING .. . . .. .......... . .. . ........ . .. ... 382 
LOKALFORVALTNING . . . ... ........ ... .... ..... 386 
LOTTERI OG SPILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
LUFTFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
LØNN .. .. ... .. ..... .. . . .. . . . . ... . . .. ....... .. .. 400 
MASSEMEDIER .... .. . . ... ... . .. . .. . ... .. ... .... 405 
MENNESKERETTIGHETER . . .. . . . .. . .... .. . ..... 409 
MERVERDIAVGIFT ........ .. .......... .. ....... 414 
MILITÆRT PERSONELL . .. .. . ... ........ . . . . .... 417 
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
NARKOTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 
NATO (Ml LIT ÆR TEKNISKE SPM) . . . . . . . . . . . . . . . . 429 
NATO (POLITISKE SPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 
NATURSKADER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 
NATURVERN . . .... . . . ...... ... ... . . .. ..... . . . . . 436 
NORDISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 
NORGES BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 
NORSK HYDRO AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
NORSK RIKSKRINGKASTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 
OLJE .. . ... ...... .. .. . .. . . .. . .... ......... .... .. 452 
OLJEOMSETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 
OLJEUTVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 
PERSONBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 
PERSONVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
POLAROMRÅDER ... .... . . ...... ... .... . ...... . 473 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET .. .. .. . .... . .. .. . 475 
POLITISKE P AR TIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
POST . ......... . .. .. ....... . ......... .. . ... .. .. 488 
PRISER . . . . ......... ... .. . .. ... .. ... ... .... . ... . 492 
PRIVATSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
REDNINGSTJENESTE .. .. .. . ..... . . ... . . .... .... 499 



REGJERINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 
REGJERINGEN OVERSENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
REINDRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 
REISELIVSNÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 
RETTSVESEN ... ... . ......... . ................ . . 544 
RIKSREVISJONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
SAMER . ... ..... . .............................. 557 
SAMFERDSEL .................................. 560 
SIKKERHET TIL SJØS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 
SIVILARBEIDERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7 
SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
SIVILLOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
SJØFOLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
SKATTEADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
SKA TTEA VT ALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
SKATTEFRADRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
SKATTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 
SKOGBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
SKOLER ...... . ................ . ............... 606 
SOSIAL VESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 
SPRÅK ..... .... ...... . ......................... 622 
ST ATENS PERSONALPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 
ST A TSADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 
ST A TSBANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 
STATSBEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 
ST A TSBUDSJETTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 
ST A TSEIENDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 
STATSFORFATNING ........................... . 661 
ST ATSFORV AL TNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
ST A TSLÅN . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 668 
STORTINGET ..... ............. ....... .. ........ 670 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN . ... .. .. .... 678 
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STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN ............................ 702 

STORTINGSREPRESENTANTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 
STRAFFELOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 
STUDIEFINANSIERING ............ .. ............ 711 
SVALBARD ...... ..... . ... ..................... 714 
SVANGERSKAP ................................. 716 
SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 
SYKEHUS ......... . . ....... ..... .... ......... .. 724 
SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 
SÆRAVGIFTER ......... . ............ . .......... 741 
TELEKOMMUNIKASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 
TELEVERKET .................................. 749 
TOLL .......................................... 753 
TRAKTATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 
TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 
TRYGDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 
UNGDOMSARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
UNIVERSITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
UTENRIKSHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 
UTENRIKSSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 
UTVIKLINGSHJELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 
VALG ............ . ........ . ...... ..... ......... 812 
VANNKRAFT . . ... .. ...... .. .................... 815 
VAREHANDEL ....................... ... .. .. ... 817 
VASSDRAGSREGULERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 
VEGTRAFIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 
VEGVESEN .... . . ... ... . .... . ................... 825 
VERFTSINDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 
VETERINÆRVESEN ............................. 833 
VIDEREGÅENDE SKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 
VITENSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 
VOKSENOPPLÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 
ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 



11* 

SAKSOMRÅDER SYSTEMATISK 

ARBEIDSLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
- SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 
- ARBEIDSMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
- ARBEIDSVILKÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
--LØNN .... .... ...... . . .... . ........ . ....... . . 400 
--FERIE...... ... ..... ... .. . ... . .. ... . . . .. .. .. . 141 

ENERGI .. .... . ... ....... . ..... ...... .... . ...... 121 
- ELEKTRISITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
--ATOMKRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
--VANNKRAFT ........... . ... .. .. .. .. . . . ...... 815 
- - - VASSDRAGSREGULERING . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 
-OLJE .. .. . ........ ... . .. ... . .. . ....... ... . . . . . 452 
-- OLJEUTVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 
- - OLJEOMSETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 
- - DEN NORSKE ST ATS OLJESELSKAP AlS . . . . . . 77 

FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
- BARN ...... .. ..... .. .. . ... .................. . 40 
- - BARNEHAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
-- BARNEVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
- LIKESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 

FINANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
- ST A TSBUDSJEITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 
- SKATTER ..................................... 591 
- - SKATTEADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
-- SKA TTEA VT ALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
- - BEDRIFTSBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
- - PERSONBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 
- - SKA TIEFRADRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
- AVGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
--MERVERDIAVGIFT .......................... 414 
- - SÆRAVGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
- - TOLL . ... ... .. .. ... .. . .............. . ....... 753 
- PRISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 
- KREDITTPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
- - STATSLÅN . . ...... . .............. .. ...... ... 668 
- - BANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
--- NORGES BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 
- -- ST ATSBANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 
-AKSJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
- FISKEOMSETNING . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . 145 
- FISKERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
- HAVBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
-FANGST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

FORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
- FORSV ARSMATERIELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
--ATOMVÅPEN . .. . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. 31 
-MILITÆRT PERSONELL ....... . ... .. ....... .... 417 
-NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) . . . . . . . . . . . . . . . 429 

HANDEL ............ . ......... . .... ... ...... . . . 243 
-VAREHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 
-- FORBRUKERSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
- UTENRIKSHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 

HELSEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
-FOLKEHELSE .. ............................... 164 
- HELSEINSTITUSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
-- SYKEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 
- HELSEPERSONELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
-SVANGERSKAP ......... . . ............... ... .. 716 
-SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 
- FUNKSJONSHEMMEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 

INDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
- INDUSTRIUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
-BERGVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
- VERFTSINDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 
-STATSBEDRIFTER .. ..... ...... .. . . ..... ...... 635 
-- NORSK HYDRO AlS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 

KOMMUNIKASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
-POST .. . ..... . ....... ..... ... . . . ... ...... ... .. 488 
-TELEKOMMUNIKASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 
--TELEVERKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 
- SAMFERDSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
- - JERNBANER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
--KYSTFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 
-- LUFTFART . . ........ . .... ................... 394 
-- VEGVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 
--- VEGTRAFIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 
-- -FERGER .. .. .. ... ...... .. . ..... . ... ... ..... 139 
- REISELIVSNÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

KULTUR ....................................... 355 
- KUL TUR VERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
-KUNST ....................................... 362 
- BIBLIOTEK OG LITTERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
- MASSEMEDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
-- KRINGKASTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
--- NORSK RIKSKRINGKASTING . . . . . . . . . . . . . . . 449 
-SPRÅK ....................................... 622 
- IDRETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
- UNGDOMSARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
-VITENSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

LANDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
- JORDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
-HUSDYRBRUK . . .. . . ... ... . .. ...... . ..... . .. . . 271 
-LANDBRUKSPRODUKTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
- SKOGBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
-NATURSKADER ........... . ....... .. .. .. ... . . . 434 
- REINDRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 
- VETERINÆRVESEN ........................... 833 

LOKALFORVALTNING .......................... 386 
- FYLKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
- - FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . 227 
-KOMMUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
-- KOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
-DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
- BYGNINGSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
-- BOLIGBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
- -- DEN NORSKE STATS HUSBANK . . . . . . . . . . . . 73 
-SAMER ....................................... 557 



MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
-NATUR VERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 
- FORURENSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
- KARTVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 

RETTSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 
-DOMSTOLER . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . 91 
- SIVILLOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
- STRAFFELOVGIVNING .. .. ..... . . ... .. ........ 707 
-POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET . . ......... . .. . 475 
--REDNINGSTJENESTE .... . .... . . . .. .. . . . . . . . . 499 
-- LOTTERI OG SPILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
- KRIMTNALOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
-- FENGSLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
- PERSONVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
-INNVANDRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
- SIVILARBEIDERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 
- SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 

SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
- SJØFOLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
- SIKKERHET TIL SJØS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 
- HAVNEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

SOSIALVESEN ... . .... . . . . .... . .. ... . .. .... . .. . . 616 
-TRYGDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 
--BARNETRYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
--FOLKETRYGD ................. . ........ . . .. . 170 
- ELDREOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il O 
- FORSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
-ALKOHOL. ..... ... .. .. . .. ... .. .. .......... ... 7 
- NARKOTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

STATSFORFATNING .. .. .. .. .. . ...... .... ....... 661 
-GRUNNLOVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
- KONGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
- REGJERINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 l 
-- REGJERINGEN OVERSENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
- STORTINGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 
--STORTINGETS FORRETNINGSORDEN . . . . . . . . . 678 
- - STOR TINGSREPRESENT AN TER . . . . . . . . . . . . . . . 704 
-- STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 

FORVALTNINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 
-- KLAGER TIL STORTINGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

12* 

- - BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
- - RIKSREVISJONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
-VALG ..... . ... ... . ... .. . ... . . .. .. . ...... .... . 812 
- POLITISKE PARTIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

STATSFORVALTNING .... . ......... . . ... . .. . . .. . 663 
-STATSADMINISTRASJON .... . ... . ......... . . . . 629 
--DEPARTEMENTER... . ....................... 79 
- ST ATENS PERSONALPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . . 624 
- ST A TSEIENDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 

TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 
- DEN NORSKE KIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
- SKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 
--GRUNNSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
-- VIDEREGÅENDE SKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 
-- SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 
-- PRIVATSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
- HØGRE UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
-- HØGSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
- - UNIVERSITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
- VOKSENOPPLÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 
- STUDIEFINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 

UTENRIKSSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 
- FREDSARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
- INTERNASJONAL RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
-- GRENSESPØRSMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
--TRAKTATER .. .... . . ... .... ... . .. . . .... .... . 757 
-- MENNESKERETTIGHETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
- INTERNASJONALT SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . 309 
--FN .......... . ... .. .... . . . . .. .. ........ . . . . .. 157 
-- - FN-STYRKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
--EUROPARÅDET ........ . ..... .... . . ......... 126 
-- NATO (POLITISKE SPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 
-- NORDISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 
-- ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
-- - EFTA/EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
-- UTVIKLINGSHJELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 
- POLAROMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 
--SVALBARD .... .. .................... . ...... 714 
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AKSJER 

Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, SKATTER, STATSBUDSJETTET 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Erna 

Solberg om et utvidet system for medarbeiderak
sjer i norske selskaper. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 134, S.tid. 
3778-3785 (31.5.94) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og 
Harald Ellefsen om å utvide ordningen med aksje
sparing med skattefradrag (AMS) til også å gjelde 
enkeltselskaper. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Uttalelser fra Finansde
partementet, Skattedirektoratet og Verdipapirsen
tralen.) 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 147, S.tid. 
3785-3793 (31.5.94). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp ikke bifalt. 
Finanskomiteens innst. om en vurdering ved frem
leggelse av Nasjonalbudsjettet for 1995 bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om sentralbanksjef 

Torstein Molands engasjement på KS-markedet 
og hans dobbeltrolle som styremedlem i Kredit
kassen og personlig KS-deltaker og konserndirek
tør i Norske Skog, S.tid. 1971-1973 (26.1.94). 

2. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om at det pga. ny 
regnskapslov er avdekka ei gigantisk ekstragjeld i 
børsnoterte selskap pga. at for lite har vorte avsett 
til pensjonsfond, S.tid. 2331-2332 (23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økningen i 
utbetalingen av utbytte til eierne av større norske 
selskaper, muliggjort av overskudd som i stor grad 
skyldes moderate lønnsoppgjør og avgiftslettelser, 
S.tid. 2561-2562 (16.3.94). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om pressestøtte til 
A -pressa etter at dei nå har engasjert seg på aksje
marknaden, S.tid. 3835 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond 

m.v. og visse andre lover. (Endring av aksjefond
loven til verdipapirfondloven og tilpassing til 
EØS-regler, bestemmelser om investeringsalter
nativer, investeringsgrenser og informasjonsplikt; 
tilpassing av verdipapirhandelloven, enerett til 
fondsmekling og emisjonskontroll.) 

(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 9.12.93 fra fi
nansministeren om tilpassing til endringsforslag i 
selskapsskatteloven- jf. neste sak.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 9, Innst. O. 14, O.tid. 92-104 
(14.12.93), Besl. O. 15, L.tid. 11 (17.12.93). Lov av 
20. desember 1993. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i skattelovgivningen. (Formuesverdset
telse av aksjer som er strøket fra børsen; formues
verdsettelse av andeler i aksjefond; endr. i RISK
metoden og vilkår for å kreve fradrag for tap på 
aksjer.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.12.93 fra fi
nansministeren vedr. et RISK-register.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 33, Innst. O. 16, O.tid. 
110-115 (14.12.93), Besl. O. 22, 23, L.tid. 12-13 
(17.12.93). Lov av 20. desember 1993. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i lov 14. mars 1964 nr. 2om revisjon og 
revisorer og visse andre lover. (Fritak for revi
sjonsplikt; offentlig innsyn om særfordeler til le
dere- «fallskjermer».) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 2 Differensierte 
krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revisjons
plikt. Leder Viggo Hagstrøm. Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 10.5.94 fra statsråd Sigbjørn Johnsen 
til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 169, Innst. O. 44, O.tid. 
321-327 (31.5.94), Besl. O. 47, L.tid. 27 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

4. Enkelte endringer i rettergangslovgivningen. 
(Kunngjøring av tvangsoppløsning av aksjesel
skap.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 220, lnnst. O. 41, O.tid. 
329-338 (2.6.94), Besl. O. 48, L.tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 15. juli 1994. 

5. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsik
ringsvirksomhet m. v. (endringer i forbindelse med 
tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen 
m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.94 fra Finans
departementet, statsråden, til Harald Ellefsen.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 309, Innst. O. 72, O.tid. 
627-631 (14.6.94), Besl. O. 83, L.tid. 43 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 
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6. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). (Endr. som 
følge av EØS-avtalen; tilpassing til EFs regler på 
selskapsrettens område.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 29 Lov om aksje
selskaper. Leder Magnus Aarbakke.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 220 (11.4.94) og ikke 
behandlet. 

7. Innføring av korreksjonsskatt for aksjeselskaper 

m.v. (Endringer i selskapsskatteloven). 
(Vedlegg: Utkast til proposisjon om innføring av 
korreksjonsskatt. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev 
fra Finansministeren til H's stortingsgruppe. 3.-4. 
Brev fra RV's stortingsgruppe til Finansministe
ren med svarbrev.) 
Ot.prp. 82, ref. O.tid. 466 (6.6.94), Innst. O. 77. 
Ikke behandlet. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. mai 1995: 

«Stortinget ber Regjeringa leggje fram forslag til 
dei endringane i gjeldande aksjelov som er naud
synte av omsyn til EØS-avtala innan l. november 
d.å.» 
S.tid. 3200, 3202 (9.5.95) og vedtatt med 59 mot 
44 stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. mai 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa leggje fram forslag til 
to nye lover om aksjeselskap innan utgangen av 
1996.» 
S.tid. 3200, 3202 (9.5.95) og vedtatt med 60 mot 
43 stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

3. Forslag fra Stephen Bråthen oversendt fra Odels
tinget 2. mai 1995: «Det henstilles til Regjeringen 
å fremme forslag som i vesentlig grad bedrer retts
vernet for minoritetsaksjonærer i private aksjesel
skaper, gjeme etter modell av «Securities Act of 
1933» i amerikansk aksjelovgivning.» 
S.tid. 3200, 3202 (9.5.95) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om det planlegges for

skriftsendringar slik at A -pressekonsernet kan 
betale ut aksjeutbytte samtidig som konsernet mot
tek nær 100 mill. kroner i pressestøtte, S.tid. 
2681-2682 (22.3.95). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om det er rimelig 
og realistisk med et moderat lønnsoppgjør når en 
rekke norske selskaper hadde rekordoverskudd i 
1994, og vil utbetale store aksjeutbytter til eierne, 
S.tid. 2684-2685 (22.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Innføring av korreksjonsskatt for aksjeselskaper 

m.v. (Endringer i selskapsskatteloven). 
(Vedlegg: Utkast til proposisjon om innføring av 
korreksjonsskatt. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev fra 
finansministeren til Høyres stortingsgruppe 
26.9.94 og 6.9.94. 3.-4. Brev fra RVs stortings
gruppe av 26.9.94 til finansministeren og svarbrev 
av 28.9.94.) 
Ot.prp. 82 (1993-94), ref. O.tid. 466 (6.6.94), 
Innst. O. 77, O.tid. 7-13 (6.10.94), Besl. O. 2, 
L.tid. 3-4 (20.10.94). Lov av 18. november 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i finanslovgivningens regler om sær
skilte eierbegrensninger m.v. (Avvikling av eier
begrensningsregler og stiftelsesregler for uten
landske selskaper og adgang til filialetablering -
som følge av EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 221, Innst. O. 21, O.tid. 
246-247, 258-259 (19.12.94), Besl. O. 32, L.tid. 
27 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). (Endr. som 
følge av EØS-avtalen; tilpassing til EFs regler på 
selskapsrettens område.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 29 Lov om aksje
selskaper. Leder Magnus Aarbakke.) 
Ot.prp. 36 (1993-94), ref. O.tid. 220 (11.4.94), 
Innst. O. 45, O.tid. 598-627 (2.5.95) og vedtatt 
tilbakesendt Regjeringen (via Stortinget). (Komi
teens innst. om tilbakesending til Regjeringen og 
om å be Regjeringen foreslå endr. i aksjeloven 
som følge av EØS-avtalen og å fremme to nye 
lover om aksjeselskap bifalt (i Stortinget). l for
slag fra Stephen Bråthen sendt Regjeringen.) 
(Jf. Il, 1-3.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 

Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til endringer i trygde
og skattelovgivningen som sikrer at aksjeutbytte 
blir skattlagt fullt ut for alle skattytere uten godt-

gjørelse, at gevinster av aksjesalg skattlegges fullt 
ut uten regulering av inngangsverdi med skattlagt 
kapital (RISK), at renteinntekter for privatperso
ner inngår i beregningsgrunnlaget for personinn
tekt og at aksjeutbytte, aksjegevinster og renteinn
tekter inngår i grunnlaget for trygdeavgift med lav 
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sats.» 
S.tid. 1563, 1574 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over
sendt fra Odelstinget 7. mai 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram lovforslag med sikte på 
avvikling av regelverket for regulering av inn
gangsverdi med skattlagt kapital (RISK) fra l. ja
nuar 1997 .» 
S.tid. 3669, 3673 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

3. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag 
om lov som kan gi hjemmel til forskrift som stiller 
konkrete og strenge krav til gjennomføringsmåten 
av derivathandelen .» 
S.tid. 3669-3671, 3673 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

4. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen utforme regler tilsva
rende Folketrygdfondets reglement vedrørende 
handel med derivater og utenlandske verdipapirer 
for pensjonskasser og andre liknende formuefor
valtere.» 
S.tid. 3671, 3673 (23 .5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

5. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen utforme regler for 
hvor stor del av porteføljen til et verdipapirforetak 
som kan brukes i derivathandel, tilsvarende regel
verket vedrørende hvor stor del av porteføljen i 
kredittforetak som kan utsettes for valutarisiko.» 
S.tid. 3671, 3673 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

6 . Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til 
lovhjemmel både for bestemmelser i tilknytning til 
lov om verdipapirhandel, §5-2, som tar sikte på å 
hindre kursmanipulasjon og som konkret forplik
ter investeringsforetakene til å forvisse seg om at 
kunden har tilstrekkelig forståelse av risikoen for
bundet med det aktuelle verdipapir.» 
S.tid. 3671, 3673 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

7. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide utfyllende 
forskrifter om minstekrav til informasjon før inn
gåelse av avtale om investeringstjenester.» 
S.tid. 3671 , 3673-3674 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

8. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 7. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen ta inn en bestemmelse 
i lov om verdipapirhandel om pålegg av salg eller 

adgang til å foreta tvangssalg.» 
S.tid. 3671, 3674 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

9. Forslag frå Jorunn Ringstad pva. Sp, KrF og FrP 
oversendt frå Odelstinget 28. mai 1996: «Stortin
get ber Regjeringa arbeide for å få bukt med uhel
dig opsjonskultur.» 
S.tid. 3769-3770, 3782-3783 (31.5.96) og ikke 
bifalt. 
(Jf. neste sak og IV, 5.) 

10. Forslag frå Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mai 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å innføre forbud mot at 
aksjeopsjoner, aksjer til underkurs eller beslek
tede ordninger kan være en del av en lønnsavtale, 
ansettelsesvilkår eller styrehonorar.» 
S.tid. 3770, 3783 (30.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 5.) 

11. Forslag fra Gudmund Restad, Per-Kristian Foss, 
Odd Holten, Lars Sponheim og Stephen Bråthen 
om salg av aksjer i Den norske Bank. (Ekstra 
AMS-kvote for 1996 for aksjekjøp i DnB.) 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 3930, S.tid. 3975-3999, 
4001-4002 (7 .6.96) og ikke bifalt med 84 mot 74 
stemmer. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 2 forslag fra 
FrP ikke bifalt (levert inn etter kl. 09.00, realitets
votert over etter forretningsordenens § 28 tredje 
ledd bokstav d).) 
(Jf. Ill, 7 samt S.tid. 3894-3895 og 3931-3932.) 

12. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at tidli
gere bankaksjonærer gis kompensasjon for tap 
pga. at myndighetene erklærte aksjene for verdi
løse. 
(Vedlegg til innst.: Korrespondanse til og fra fi
nanskomiteen i forbindelse med behandlingen av 
dokumentet. (Oversikt.) Vedlegg inntatt i innst.: 
Brev av 8.5.96 fra finansministeren til finansko
miteen, og brev av 11.6.96 fra Kredittilsynet til Fi
nansdepartementet.) 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 279, S.tid. 
4636-4648, 4715-4716 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H, V og Step
hen Bråthen ikke bifalt.) 

13. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 
Dok. 8: 102, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om strategiar for å 

styrkja norsk eigarskap i næringslivet, S.tid. 
315-316 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om gjeninnføring 
av beskatning på utbetalt aksjeutbytte, S.tid. 
2588-2590 (28.2.96). 

3. Sp.spm. fra Ola D. G/øtvold om hvorfor departe-
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mentet ikke vil offentliggjøre innholdet i topplede
res fallskjermavtaler, når aksjeselskaper er pålagt 
det samme, S.tid. 2951 (20.3.96). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Orklas oppkjøp 
av aksjer i Schibsted, S.tid. 3105-3106 (17.4.96) . 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om eit 
meklarfirma som tener 35 mill. kroner på å tilret
teleggja sal av aksjer i Schibsted-konsernet, S.tid. 
3108-3109 (17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om Folketrygdfon
dets administrerende direktør opptrer ved stridig
hetene i Aker som privatperson, eller med full
makt fra styret i Folketrygdfondet eller Finansde
partementet, S.tid. 3181-3183 (24.4.96). 

7. Spm. ved møtets slutt fra Johan J. Jakobsen om 
Statens Bankinvesteringsfonds nært forestående 
salg av statlige aksjer i Den norske Bank, i lys av 
et forslag om en ekstra AMS-kvote for aksjekjøp i 
Den norske Bank som er varslet til behandlingen 
av revidert nasjonalbudsjett, S.tid. 3882-3887 
(5.6.96). 
(Jf. Il, 11.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1996 - Lovendringer. (Kjøp av 

aksjer i enkeltselskap, aksjesparing.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 12, O.tid. 18-29 
(24.11.95), Besl. O. lO, 11, 12, 13, L.tid. 5- 6 
(1.12.95). Lov av 8. desember 1995. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra SP og KrF bifalt, resten ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselska
per m.v. (EØS-tilpasning). (Skille mellom små og 
store aksjeselskaper; regler for allmenne aksjesel
skaper.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 8, lnnst. O. 23, O.tid. 
138-150 (14.12.95), Besl. O. 33, L.tid. 21 
(18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Endringar i skattelovgjevinga. (Aksjeopsjoner i 
arbeidsforhold.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.6.96 fra finansko
miteen til finansministeren med svarbrev av 
30.4.96. Inntatt i innst.: Brev av 18.4.96 fra finans
ministeren.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, O.tid. 
302-314 (7.5.96), Besl. O. 57, 58, 59, 60, L.tid. 
32-33 (23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget- ingen bifalt. l forslag fra komi
teen ikke votert over.) 
(Jf. Il, 2.) 

4. Endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapir
handel m. v. (EØS-tilpasninger av konsesjonsreg
ler, spesifiserte handelsregler, generelle virksom
hetsregler og tilsynsregler.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: l Investeringsfore
tak. Leder Anders Chr. Stray Ryssdal.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 17, Innst. O. 48, O.tid. 
314-338 (7.5.96), Besl. O. 61, L.tid. 33 (26.5.96). 
Lov av 7. juni 1996. 
(lO forslag i Odelstinget, hvorav 6 sendt Stortin
get, og 2 i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 3 -8.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. 
(Endring av lovens § 11-12 slik at det blir forbudt 
å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av 
bedriftsforsamling, representantskap, styre eller 
administrerende direktør eller andre av selskapets 
ansatte til lavere pris enn børsverdi.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.3.96 fra justisminis
teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. O.tid. 170, Innst. O. 53, O.tid. 
377-382 (28.5.96) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 
(3 forslag, hvorav 2 sendt Stortinget, ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 9 og lO.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.10.96 fra fi
nansministeren.) 
Dok. 8: 102 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 49, S.tid. 493-1502, 1507 (3.12.96) og 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget med støtte fra H, KrF, V og S. Bråthen 
ikke bifalt.) 

2. Forslag frå Per Olaf Lundteigen, Børre Rønningen 
og Erling Folkvord om at det britiske selskapet 
Rio Tinto Zink (RTZ) som i 1989 kjøpte halvparten 

av aksjane i Norzink AlS, blir underlagt konse
sjonsbehandling for å få eigarskapet til Odda
bedrifta inn i lovlege fonner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.4.97 fra Næ
rings- og handelsdepartementet, statsråden, til næ
ringskomiteen.) 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 170, S.tid. 
3200-3207, 3227 (7.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 8.) 

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. 
Hagen om å oppnevne en uavhengig granskings
kommisjon for å gjennomføre en gransking av alle 
forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, 



-5- Aksjer 

med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myn
dighetenes mulige ansvar for denne, samt gjen
nomføre en vurdering av forholdet til de tidligere 
aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble 
nedskrevet til null. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 20.3.97 fra finansko
miteen v/Einar Steensnæs til finansminister Jens 
Stoltenberg, svarbrev av 7.4.97 fra Finansdeparte
mentet vedr. taushetsplikten.) 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 871, Innst. S. 202, S.tid. 
3593-3608, 3611-3612 (30.5.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oppnevning av et granskingsutvalg bifalt.) 

4. Forslag fra Eilef A. Meland og Kristin Halvorsen 
om å innføre strengere regler med sikte på å 
begrense verdipapirforetak og ansatte i verdipa
pirforetaks adgang til å egenhandle. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 21.4.97 fra Finans
departementet v/finansministeren til finanskomi
teen v/Harald Ellefsen.) 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 2545, Innst. S. 206, S.tid. 
3608-3611, 3612-3613 (30.5.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

5. Forslag frå Jorunn Ringstad pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 27. mai 1997: «Stortin
get ber Regjeringen om å utrede mulighet for an
sattes overtagelse av selskap med en viss skattebe
gunstigelse, der eier ønsker å selge eller selskapet 
skal avvikles.» 
S.tid. 3813, 3818 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

6. Forslag frå Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 27. mai 1997: «Stortinget ber Regje
ringen nedsette et utvalg for å vurdere forslag til 
styrking av de ansattes representasjon i styrende 
organer i mindre aksjeselskaper.» 
S.tid. 3813, 3818 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. VI, 3.) 

7. Forslag frå Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 27. mai 1997: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å innføre forbud mot at 
aksjeopsjoner, aksjer til underkurs eller beslek
tede ordninger kan være en del av lønnsavtale, an
settelsesvilkår eller styrehonorar.» 
S.tid. 3813-3814, 3818-3819 (5.6.97) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

8. Forslag fra Magnhild Mel tveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 30. mai 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen innarbeide utlån og 
innlån av verdipapirer i innsideforbudet.>> 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

9. ForsLag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 30. mai 1997: «a. 
Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag 

om lov som kan gi hjemmel til forskrift som stiller 
konkrete og strenge krav til gjennomføringsmåten 
av derivathande/en. b. Stortinget ber Regjeringen 
utforme regler tilsvarende Folketrygdfondets reg
lement vedr. handel med derivater og utenlandske 
verdipapirer for pensjonskasser og andre liknende 
formuesforvaltere ... » 
S.tid. 3814, 3819-3820 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

10. Forslag fra Einar Steensnæs pva. KrF oversendt 
fra Stortinget 12. mars 1997 om praktiseringen av 
eierbegrensningsregelen i lov om finansierings
virksomhet. (Opsjonsrettigheter.) 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 7.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen. 2. Svarbrev av 
10.6.97 fra finansministeren til Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe v/Signe Øye.) 
Innst. S. 287, S.tid. 4554-4619, 4670-4671 
(20.6.97) og enstemmig vedlagt protokollen. 
(1 forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komiteen 
bifalt mot As stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Terje Klungland om at eierne av 

Odda-bedriften Norzink AlS, Rio Tinto Minerals 
Development Ltd., har tatt ut større aksjeutbytter, 
sett på bakgrunn av gjeldende konsesjonsvilkår, 
S.tid. 2353-2354 (12.2.97). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om grenser 
for meklarprovisjon ved omsetjing av valuta, aks
jar og obligasjonar, S.tid. 2356- 2357 (12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å stoppe utvik
lingen mot en råere kapitalisme der grådighets- og 
jappekulturen er sentrale elementer, eksemplifi
sert i meglerbransjen, S. tid. 2506-2507 
(26.2.97). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å opprettholde for
utsetningen om salg av Frionors aksjer i Myre
gruppen som lå til grunn ved Norway Seafoods 
overtakelse av Frionor, S.tid. 2512 (26.2.97). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hva staten hadde 
tjent i verdistigning på sine aksjer i Fokus Bank 
hvis banken ikke var blitt solgt til private interes
ser, S.tid. 3137-3138 (30.4.97). 

6. Sp.spm. fra Car/l. Hagen om å bygge opp et reelt 
pensjonsfond for Folketrygden ved å overføre stat
lige aksjer som er finansielle investeringer, f.eks. 
fra DnB, Kreditkassen, Statoil, Telenor og Norsk 
Hydro, S.tid. 3555-3556 (28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Formuesverdset

ting av aksjer m.v.; AMS ved tvangsinnløsning og 
konkurs.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 162, Innst. O. 42, O.tid. 
360-365, 369-372 (17.12.96), Besl. O. 61-64, 
L. tid. 28-29 (20.12.96). Lov av 10. januar 1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og 4 i Lagtinget - ingen 
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bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (lkrafttredelsestids
punkt for AMS ved tvangsinnløsing og konkurs.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 20.1.97 fra fi
nansministeren til A' s stortingsgruppe.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 162, Innst. O. 47, O.tid. 395 
(30.1.97), Best. O . 67-68, L.tid. 31 (6.2.97). Lov 
av 14. februar 1997. 
(Jf. IV, l.) 

3. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om 
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1996: 3 Ny aksjelovgiv
ning. Leder Erling Selvig.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 389, Innst. O. 80, O.tid. 
665-675, 677-767 (27.5.97), Besl. O. 93-95, 
L. tid. 48-50 (5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, SV og 
KrF og 2 fra SV sendt Stortinget, resten ikke 
bifalt. 7 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 4 og RIKSREVISJONEN IV, l, Il, 5-7.) 

4. Endringer i annen lovgivning som følge av ny ak
sjelovgivning m.v. 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 564, Innst. O. 80, O .tid. 
665-675, 677-767 (27.5.97), Besl. O. 93-95, 
L. tid. 48-50 (5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(12 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, SV og 
KrF og 2 fra SV sendt Stortinget, resten ikke 
bifalt. 7 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

5. Lov om verdipapirhandel. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 28.4.97 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen. Jf. NOU 
1996: 2 Verdipapirhandel. Leder Anders Chr. 
Stray Ryssdal.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 501, Innst. O. 83, O.tid. 
792-823 (30.5 .97), Besl. O. 104, L.tid. 52- 54 
(5.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, hvorav 2 forslag fra Sp, 
SV og RV sendt Stortinget (ikke bifalt), resten 
ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4, 8 og 9.) 
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ALKOHOL 

Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, NARKOTIKA, SOSIAL VESEN, TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmonopolet 
5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 

2. Avgiftsvedtak for 1994. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5526 Avgift på alkohol 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 
610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
613 Statens fond for alkoholfrie hoteller m. v. 
615 Tilsynsutvalg ved rusmidde/institusjoner 

(Tilråding fra sosialkomiteen om evaluering av 
institusjoner og kollektiver innen rusmiddelom
sorgen bifalt.) 

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

Vinmonopolets bedriftsforsamling. Innst. S. 146, 
S.tid. 3760-3761 (31.5.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om en tippekonkurranse i 

Dagens Næringsliv med seks flasker whisky som 
gevinst, S. tid. 323-324 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om tiltak for å begrense 
produksjon, omsetning og forbruk av hjemme
brent, særlig i lys av økende forbruk blant barn og 
unge, S.tid. 731-732 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvorfor 
Regjeringen i St.prp. nr. 100 for 1991-92 har fast-

slått at Vinmonopolets enerett til import og 
engrossalg av vin og brennevin vil bli opprett
holdt i EØS, i lys av EF-kommisjonens syn, S.tid. 
2021 - 2022 (2.2.94). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva for 
endringar Noreg må føreta for Vinmonopolet for 
at ordninga skal vera såkalla ikkje-diskrimine
rande ved ein eventuell EU-medlemskap, S.tid. 
2346-2347 (23.2.94). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om hand
teringa av norsk alkoholpolitikk dersom resultatet 
av ein EU-medlemskap vert auka tollfrie kvotar, 
redusert grensekontroll og avvikling av import- og 
engrosmonopolet, S.tid. 2754-2755 (23.3.94). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs, framsatt av Kjell 
Magne Bondevik om hvorvidt tidligere forhand
lingsposisjoner om Vinmonopolet er forlatt under 
EU-medlemskapsforhandlingene, S.tid. 
2757-2759 (23.3.94). 

7. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bevillingsvedtak i 
kommunestyrer, av edruskapspolitiske hensyn, 
som domstolene har kjent ugyldig ut fra dagens 
alkohollovgivning, S.tid. 3442-3443 (11.5.94). 

8. Sp.spm. fra Odd Holten om å heve maksimums
grensene for salgs- og skjenkeavgifter, S.tid. 
3851 - 3852 (1.6.94). 

9. Sp.spm. fra Odd Holten om målet om å redusere 
alkoholkonsumet med 25 pst. fram til år 2000, 
S.tid. 3852-3853 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). (Inndra
ging av skjenkebevilling ved gjentatt narkotika
omsetning på skjenkestedet.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 271, Innst. O. 62, O.tid. 
462-466 (6.6.94), Besl. O. 63, L. tid. 30 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag fra FrP og l fra H og Frp ikke bifalt.) 
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1994-95 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmonopolet 
5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

61 O Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskn ing 
613 Statens fond for alkoholfrie hoteller m. v. 
615 Tilsynsutvalg ved rusmiddelinstitusjoner 

(l forslag til vedtak fra komiteen om endr. i for
skriftene til Statens fond for alkoholfrie hoteller.) 

3. A vgiftsvedtak for 199 5. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417- 1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5526 Avgift på alkohol 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Stephen Bråthen oversendt fra Odels

tinget 19. januar 1995: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme forslag om endring av §§ 3-4, 3- 7 
og 4- 4 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning 
av alkoholholdig drikk m. v. i tråd med forslag 
fremsatt i Odelstinget 19. januar 1995.» 
S.tid. 2003 (26.1.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. TROSSAMFUNN IV, 1.) 

2. Redegjørelse av justisministeren om utviklingen 
av voldskriminalitet og aktuelle tiltak mot vold. 
S.tid. 3281-3288 (15.5.95), S.tid. 3404- 3444, 
3446-3449 (debatt 22.5.95) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Jon Lilletun, Solveig Sollie og Anita 
Apelthun Sæle om å ta en stortingsmelding eller 
en redegjørelse fra Regjeringen om voldsproble
matikken. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 139, S.tid. 
3404-3444, 3448-3449 (22.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung om innføring av 
promillegrense 0,0. 
Dok. 8: 44, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 161, S.tid. 
3625-3628, 3629 (1.6.95) og oversendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 
(l forslag fra FrP om ikke å bifalle forslaget, bifal
tes ikke.) 

5. Deling av AlS Vinmonopolet. (Utskilling av fram
tidig konkurranseutsatt virksomhet - inkludert 
produksjonsmonopolet - som statsaksjeselskap 
med to datterselskaper; videreføring av detaljvirk-

somheten under nåværende navn og selskaps
form.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3202, Innst. S. 209, S.tid. 
4019- 4026, 4048 (13.6.95) og bifalt med 67 mot 
37 stemmer. 
(2 forslag; l fra H og Frp, l fra Sp og SV - ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak og IV, l.) 

6. Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av 
Pu-reformen og Trygdeetatens EDB-system. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 210, S.tid. 
4027-4045, 4048-4050 (13.6.95). 
( 5 forslag; 3 ikke bifalt og 2 fra FrP sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT L Ko
miteens innst. om å legge oppgavene tiltenkt et 
nytt alkoholtilsyn til Rusmiddeldirektoratet m.v., 
Intervensjons-MR ved nytt Rikshospital m .v. -
bifalt.) 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

7. Forslag fra Annelise Høegh, Tore A. Liltved og 
Siri Frost Sterri om å bedre tilgjengeligheten av 
lovlig omsatt alkohol og myke opp Vinmonopolets 
detaljsalg. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2292 (21.2.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Car/l. Hagen om å åpne for fri import 

av vin og brennevin etter at ESA og EFTA-dom
stolen har slått fast at importmonopolet strider mot 
EØS-avtalen, S.tid. 1845-1846 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om garantier for 
at detaljmonopolet for vin og brennevin kan opp
rettholdes etter at ESA har fattet vedtak om at det 
norske importmonopolet er i strid med EØS
avtalen, S.tid. 1846-1847 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Carl / . Hagen om å gi enkelte dist
riktsbutikker tillatelse til å virke som detaljutsalg 
for de mest solgte produktene fra AlS Vinmonopo
let, S.tid. 2213-2215 (8.2.95). 

4 . Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om Vinmo
nopolet sitt import- og engrosmonopol i EØS, 
S.tid. 2329-2330 (22.2.95). 

5. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om økonomisk støtte 
til et rusmiddelundervisningsprogram for l. -3. 
klasse i barneskolen, utarbeidet av Lions Quest 
Foundation, S.tid. 2452-2453 (8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om Oslo 
kommunes avvisning av støtte til kristne institu
sjoner for rusmiddelmisbrukere, bl.a. P 22 Kon
taktsenteret, S.tid. 2626- 2628 (15.3 .95). 

7. Sp.spm. fra Tove Kari Viken , framsatt av Gud
mund Restad om forslag til endring av strukturen 
til AlS Vinmonopolet for å møte EØS-krav, S. tid. 
2700 (22.3.95). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om definisjonene 
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på vin og brennevin etter alkohollovens § 1-3, 
S.tid. 3033-3034 (3.5.95). 

9. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om at Justisdepartemen
tet har opphevet et vedtak i Selbu kommunestyre 
om å heve aldersgrensen i politivedtektene som 
gir adgang til offentlige fester, til 16 år, S.tid. 
3586-3587 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for 

engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) (Opp
hevelse av Vinmonopolets enerett til import, eks-

port og engrossalg i tråd med EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 651, Innst. O. 74, O.tid. 
857-873 (13.6.95), Besl. O. 83, L. tid. 61-62 
(16.6.95). Lov av 23. juni 1995. 
(17 forslag i Odelstinget, hvorav 4 trukket - resten 
ikke bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5 og 6.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om lov om endringer i 
lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alko
holholdig drikk, m.v. (alkoholloven). 
Dok. 8: 30, ref. O.tid. 381 (9.3.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtak for 1996. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5526 Avgift på alkohol 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
613 3613 Statens fond for alkoholfrie overnattings- og 

serveringssteder 
614 Ti !tak for rusmiddelmisbrukere 
615 Tilsynsutvalg ved institusjoner for rusmid

delmisbrukere 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 600 Sosial- og helsedepartementet; 
kap. 610/3610; kap. 3613.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmonopolet 
5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 

(2 forslag fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråthen 
vedr. statens overskuddsandel bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Erling Folkvord om problemer med at 

Norge er underlagt en EØS-avtale som får nytt 
innhold etter hvert som direktiver vedtas i EU
organer overordnet Storting og Høyesterett. 
S.tid. 418-433, 459 (31.10.95). 

(l forslag fra Sp, SV og RV- vedr. obligatorisk 
merking av genmodifiserte matvarer som omsettes 
i Norge- enstemmig bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Deling av A/S Vinmonopolet, verdifastsettelse av 
anleggsmidler som overføres til Arcus AS.) 
St.prp. Il, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 
(2 forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer av AlS 
Vinmonopolets bedriftsforsamling. 
Innst. S. 245, S.tid. 4207, 4238-4239 (13.6.96). 

4. Forslag fra Annelise Høegh, Tore A. Liltved og 
Siri Frost Sterri om å bedre tilgjengeligheten av 
lovlig omsatt alkohol og myke opp Vinmonopolets 
detaljsalg. 
Dok. 8: 34 (1994-95), ref. S.tid. 2292 (21.2.95). 
(Ikke behandlet.) 

5. Forslag fra Jan Simonsen om å tillate skjenking av 
brennevin på søndager, høytidsdager og helligda
ger. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 1526 (1.12.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om endring av alko

holloven for å stanse useriøse aktører i restau
rantbransjen, S.tid. 936-937 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om tiltak mot hjemme
brenning og kriminalisering av kjøpere, S.tid. 
945-946 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forskrifter til 
sosialtjenestelovens § 7-l l som ikke lenger gir 
muligheter til å ransake klienter med tanke på 
medbringelse av stoff og alkohol ved akuttinnleg
gelser uten særlig mistanke, S.tid. 946-947 
(15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om oppheving av for
budet mot innenlandsk tilvirkning og import av øl 
med mer enn 7 pst. alkohol, S.tid. 1413-1414 
(29 .11. 95). 

5. Sp.spm. fra Siri G. Flenstad, framsatt av Tove 
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Kari Viken om godkjenningsordning for institu
sjoner som tilbyr behandling for rusmisbrukere, 
S.tid. 1557-1558 (6.12.95). 

6. Sp.spm. fra Roy N Wetterstad om Systembolaget i 
Sverige som planlegger å omsette varene sine fra 
et mobilt utsalg, S.tid. 1559-1560 (6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om servering av vin 
på innenlandske flyruter, S.tid. 2953 (20.3.96). 

8. Sp.spm. fra Odd Holten om krav om alkoholser
vering til ungdomsmiljøene for å kunne få støtte 
fra statens bevilgning til rock, S.tid. 3006-3007 
(27.3.96). 

9. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for at 24-timers
regelen for tax-free alkoholhandel på fly og hur
tigbåter blir overholdt, S.tid. 3532-3533 
(15.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om lov om endringer i 

lov av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av alko
holholdig drikk, m.v. (alkoholloven). 
Dok. 8: 30 (1994-95), ref. O.tid. 381 (9.3.95). 
(Ikke behandlet.) 

2. Forslag fra Anders C. Sjaastad og Annelise Høegh 
om lov om endringer i lov av 2. juni 1989 nr. 27 
om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alko
holloven). (Om å tillate brennevinsskjenking på 
søndager, alternativt på julaften og nyttårsaften 
når de faller på en søndag.) 
Dok. 8: 12, ref. O.tid. 72 (1.12.95). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1997. 

(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5526 Avgift på alkohol 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett -kap.: 

610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
613 3613 Statens fond for alkoholfrie overnattings- og 

serveringssteder 
614 Tiltak for rusmiddelmisbrukere 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmonopolet m.m. 
5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anne lise Høegh, Tore A. Liltved og 

Siri Frost Sterri om å bedre tilgjengeligheten av 
lovlig omsatt alkohol og myke opp Vinmonopolets 
detaljsalg. 
Dok. 8: 34 (1994-95), ref. S.tid. 2292 (21.2.95), 
Innst. S. 150, S.tid. 2902, 2904 (15.4.97). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om å tillate skjenking av 
brennevin på søndager, høytidsdager og helligda
ger. 

Dok. 8: 13 (1995-96), ref. S.tid. 1526 (1.12.95), 
Innst. S. 150, S.tid. 2902, 2904-2905 (15.4.97) og 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l og 3.) 

3. Forslag fra Annelise Høegh pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at Vinmonopolet får an
ledning til å iverksette forsøk med selvbetjening i 
et begrenset antall butikker.» 
S.tid. 3060, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. VI, 1.) 

4. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland pva. KrF 
oversendt fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortin
get ber Regjeringen foreta de regelendringer som 
er nødvendige for å avvikle tax-free-salget av 
alkoholholdige drikkevarer. 
S.tid. 3060-3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme lovforslag med sikte på ordi
nært salg av alkoholholdig drikk i dagligvarehan
del basert på kommunal bevilling.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 15. april 1997: «Det maksimale antall 
Vinmonopolutsalg opprettholdes uendret som nå, 
dvs. at det ikke skal være flere enn 114 utsalg.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag oversendt fra Odelstinget 15. april 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen sette i gang undersø
kelser om bruken av rusbrus i Norge, og vurdere 
tiltak for å ta redusert bruken spesielt blant ung
dom.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og bifalt med 61 mot 
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32 stemmer. 
(Jf. VI, l) 

8. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa og Unn 
Aarrestad om forbod mot omsetjing av rusbrus i 
pulverform. 
Dok. 8: 95, ref. S.tid. 3592 (29.5 .97). 
(Ikke behandlet.) 

9. Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommu
nene m.v. 
(Kap. 3613 Statens fond for alkoholfrie overnat
tings- og serveringssteder.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å tillate kjøp av 

tollfri spritkvote ved ankomstjlyplassen ut fra sik
kerhetsrisikoen flygerne mener slik varefrakt 
medfører, S.tid. 1527-1528 (4.12.96). 
(Jf. sak 3.) 

2. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om når forslag 
om nye promillegrenser i trafikken kan ventes, 
med henvisning til en svensk evaluering av O-pro
mille, S.tid. 2181-2182 (29.1.97). 

3. Sp.spm. fra Are Næss om adgang til kjøp av 
avgiftsfri alkohol ved hjemkomst fra utlandet og 
Regjeringens mål om redusert alkoholforbruk, 
S.tid. 2285 (5.2.97). 
(Jf. sak 1.) 

4. M .spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om en 
uttalelse fra statsministeren om at Regjeringen 
hele tiden har sagt fra om at importmonopolet for 
alkoholvarer ikke kunne beholdes, S.tid. 2912 
(16.4.97). 

5. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å sikre at tappe
rivirksomheten til Arcus AS i Trondheim blir vide
reført, etter styrevedtak om nedleggelse, S.tid. 
2920-2921 (16.4.97). 

6. M.spm. fra Marit Arnstad om hvor langt behand
lingen av saken om de skandinaviske alkoholmo
nopolene er kommet i EU-systemet, og hvordan 
Regjeringen arbeider med saken, S. tid. 
3193-3194 (7.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i alkoholloven. (Alkoholpolitikk til fel

les beste; bevillingshaver; om fornyelse, endring 
og inndragning i bevillingsperioden; utvidelse av 
kommunenes bevillingsmyndighet; begrensning 
av klageadgang i bevillingssaker; definisjon av 
brennevin; skjenketider; omsetning av alkohol; 
reklameforbud; øking av antall skjenkesteder.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 24 Alkoholpolitik
ken i endring. Leder Bernt Bull. Referert i Lagtin
get brev av 17.4.97 fra sosialkomiteen vedr. 2 for
slag fremsatt av RV i Odelstinget og enstemmig 
vedtatt.) 
Ot.prp. 7, ref. O .tid. 26, Innst. O. 59, O.tid. 
530-564 (15.4.97), Besl. O. 80, L.tid. 37-41 
(24.4.97). Lov av 16. mai 1997. 
( 42 forslag i Odelstinget, hvorav 2 bifalt og 4 
sendt Stortinget, l forslag fra komiteen sendt Stor
tinget. 6 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2-3 og Il, 7.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen om lov om endringer i 
lov av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av alko
holholdig drikk, m. v. (alkoholloven). 
Dok. 8: 30 (1994-95), ref. O.tid. 381 (9.3.95), 
Innst. O. 59, O.tid. 530-564 (15.4.97) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, l og 3.) 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad og Annelise Høegh 
om lov om endringer i lov av 2. juni 1989 nr. 27 
om omsetning av alkoholholdig drikk m. v. (alko
holloven). (Om å tillate brennevinsskjenking på 
søndager, alternativt på julaften og nyttårsaften 
når de faller på en søndag.) 
Dok. 8: 12 (1995-96), ref. O.tid. 72 (1.12.95), 
Innst. O. 59, O.tid. 530-564 (15.4.97) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, 1-2 og Il, 2.) 

4 . Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven). 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 570, Innst. O. 93, O.tid. 
825-827, 859-862 (5.6.97), Besl. O. 105, L.tid. 
55 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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ARBEIDSLIV 

Se også: ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, SYSSELSETTING 

1993-94 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3.-6. Brever av 1.11., 2.11., 5.11. 
og 9 .11. 94 fra departementet med svar på spørsmål 
stilt av komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den 80. internasjonale arbeidskonferanse i 

Geneve 1993. (Konvensjon 174 og rekommanda
sjon 181 om forebygging av industrielle storulyk
ker.) 

(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. Norsk og engelsk tekst for Konvensjon 
nr. 174 og rekommandasjon nr. 181.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3220, Innst. S. 153, S.tid. 
3917-3922 (2.6.94) og vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å forhindre at 

offentlige institusjoner inngår kontrakter med ren
holdsbedrifter som bryter gjeldende lover og ret
ningslinjer, aktualisert av en sak i Bærum kom
mune, S. tid. 1936-1937 (19.1.94). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en uavhengig gjen
nomgang av arbeidskontorenes kontrollrutiner og 
utbetalinger, S. tid. 3414-3415 (11.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjett et for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap. : 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 

(l forslag fra Sp og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i 

Geneve 1994. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. Norsk og engelsk tekst for: Konvensjon 
nr. 175. Rekommandasjon nr. 182.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon 
nr. 94 og tiltredning til ILO-rekommandasjon 
nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeids
kontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i 
Geneve 1949. 
(Vedlegg: Konvensjon (nr. 94) om arbeiderklau
suler i offentlige arbeidskontrakter.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hotell Ting Hai 

House i Arendal som ble nedlagt og 19 personer 
arbeidsledige fordi hotellet fikk avslag på søknad 
om arbeidstillatelse for kinesiske kokker, S.tid. 
2220 (15.2.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett -kap.: 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i 

Geneve 1994. (Konvensjon 175 og rekommanda
sjon 182 om deltidsarbeid; drøfting av privat ar
beidsformidling.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. Norsk og engelsk tekst for: Konvensjon 
nr. 175. Rekommandasjon nr. 182.) 
St.meld. 36 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 30, S.tid. 681-696, 701 (7.11.95). 
(Jf. SYSSELSETTING Il, l og 2.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konven~jon 
nr. 94 og tiltredning til ILO-rekommandasjon 
nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeids
kontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i 
Geneve 1949. 
(Vedlegg: Konvensjon (nr. 94) om arbeiderklau
suler i offentlige arbeidskontrakter.) 
St.prp. 62 (1994- 95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 28, S.tid. 696-698, 701 (7.11.95). 
(1 forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved
tak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av ved
legg XVIII til EØS- avtalen. (Innlemmelse av 
direktiv om konsernfaglig samarbeid.) 
(Vedlegg: 1. EØS-komiteens beslutning nr. 55/95. 
2. Rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994 
om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en framgangsmåte i foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med 

sikte på å informere og konsultere arbeidstakere.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 98, S.tid. 
1799-1803, 1839 (18.12.95). (Tilslutning fra uten
rikskomiteen til kommunalkomiteens utkast til 
innstilling.) 

4. Forslag fra Lars Sponheim om å oppnevne en 
bredt sammensatt IT-kommisjon som skal utar
beide en overordnet plan for Norges vei inn i 
informasjonssamfunnet. 
Dok. 8: 49 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95), 
Innst. S. 148, S.tid. 2966-2970, 2981 (21.3.96). 
(2 forslag, herav l fra V om IT -forsøksprosjekter i 
kommuner og fylkeskommuner sendt Regjerin
gen. Komiteens innst. om redegjørelser om IT
problemstillinger og om å be Presidentskapet 
utrede etablering av et norsk teknologiråd -
bifalt.) 

5. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om tiltak for å 
motvirke de økte ulikhetene i samfunnet. 
S.tid. 3192-3209, 3224 (25.4.96). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

6. Den 82. internasjonale arbeidskonferanse i 
Geneve 1995. (Konvensjon 176 og rekommanda
sjon 183 om sikkerhet og helse i bergindustrien. 
Protokoll av 1995 om utvidelse av konvensjon 81 
om arbeidstilsyn i industri og handel til å gjelde 
for ikke-kommersiell tjenestesektor.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. -3. Norsk og engelsk tekst for: Konven
sjon nr. 176. Rekommandasjon nr. 183. Protokoll 
av 1995 til konvensjon nr. 81, 1947.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2784, Innst. S. 172, S.tid. 
3419-3420, 3448 (13.5.96). 

7. Interp. fra Inger Lise Husøy om utviklingen innen 
informasjonsteknologien og dens virkninger for 
samfunns- og næringsliv, herunder verdiskaping 
og sysselsetting. 
S.tid. 3752-3766, 3767- 3768 (30.5.96). 
(2 forslag, herav l fra V om avgiftsskjerming av 
multimedieutstyr sendt finanskomiteen og l fra H 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

ikke å innføre fordelsbeskatning for datautstyr ar
beidsgiver stiller til disposisjon for ansatte til 
arbeid hjemme og om å fremlegge for Stortinget 
en prinsipiell drøftelse av bruken av fordelsbe
skatning av ikke-økonomiske ytelser fra arbeids
giver til arbeidstaker. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.3.97 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen v/Eilef A. 
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Meland.) 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 2545, Innst. S. 158, S.tid. 
2995-2996,3002-3003 (22.4.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(l forslag fra Sp, H og Stephen Bråthen ikke bifalt. 
Komiteens innst. om en gjennomgang av skatte
plikten for opplæring/utdanning som dekkes av ar
beidsgiver - bifalt.) 

2. Den 83. internasjonale arbeidskonferanse i 
Geneve, 4.-20. juni 1996. (Konvensjon 177 og 
rekommandasjon 184 om hjemmearbeid.) 
(Vedlegg: l. Arbeidskonferansen. 2. Styret, rap
port med oppsummering av Norges deltaking, 
1993-96. 3. Norsk og engelsk tekst for konven
sjon nr. 177 og rekommandasjon nr. 184.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 236, S.tid. 
3821, 3824 (6.6.97). 

3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å endre 
dagens regelverk slik at det åpnes for å gi midlerti
dige arbeidstillatelser til utenlandske arbeidsta
kere som ønsker å arbeide i private hjem på mid
lertidig basis. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 3228, lnnst. S. 238, S.tid. 
3822-3825 (6.6.97) og avvist. 

(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp, SV og KrF 
ikke bifalt. l forslag fra H sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om offentlighet 

omkring arbeidet i de råd som ble varslet i regje
ringserklæringen, S.tid. 1510-1511 (4.12.96). 
(Jf. neste sak.) 

2. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om full åpenhet i 
forbindelse med Regjeringens varslede rådsmø
ter, S.tid. 2169 (29.1.97). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunenes 
Sentralforbund i et rundskriv har definert lågt
lønna omsorgsarbeidere som oppdragstakere, slik 
at mange bl.a. har mista retten til feriepenger, 
S.tid. 2348-2349 (12.2.97). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om manglende ar
beidstillatelse eller rett til skolegang/studier for 
flyktninger uten asyl eller oppholdstillatelse som 
ikke kan returneres til heimlandet, S.tid. 2888 
(9.4.97). 
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ARBEIDSMILJØ 

Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSVILKÅR, SYSSELSETTING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 3532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 3537 EL-tilsynet 
538 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komite 

2. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 
under Barne- og familiedepartementet og Kommu
nal- og arbeidsdepartementet - om organiserin
gen av etforvaltningsapparatfor forbrukersikker
het. (Kap. 537 Elektrisitetstilsynet, etablerings
kostnader mot innsparing på kap. 800, 861 og 
869.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg 2, S.tid. 1764 (16.12.93). 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 
under Barne- og familiedepartementet og Kom
munal- og arbeidsdepartementet- om organiserin
gen av et forvaltningsapparat for forbrukersikker
het. (Overføring av midler fra kap. 800, 861 og 
869 til kap. 537 Elektrisitetstilsynet.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1765 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomhe

ten på norsk kontinentalsokkel. 
St.meld. 51 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 77, 
S. tid. 2279-2288 (17.2.94). 
(lO forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 8 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis l fra Sp, SV og KrF, 3 
fra SV og 4 fra RV- se REGJERINGEN OVER
SENDT L) 

2. Forslag fra Tore A. Liltved pva. H oversendt fra 
Odelstinget 14. juni 1994: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om at EU-direktiv 911533/ 
EØF, artikkel l nr. 2 blir innarbeidet i§ 55 Bi ar
beidsmiljøloven.» S.tid. 4454 (16.6.94) og ikke 
bifalt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å endre arbeids

miljøloven for å unngå at t.d. store matvarekjeder 
nyttar ekstrahjelp og deltidsstillingar for å hindre 
fagorganisering og tariffavtalar, S.tid. 711-712 
(17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om ønsket om å bringe 
miljø, arbeidsmiljø og faglige rettigheter inn i 
GATT-avtalen, S. tid. 2953-2954 (20.4.94). 

3. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om hvorvidt det er 
anledning til å forby arbeidstakere å røyke uten
dørs i pauser i arbeidstiden, jf. Vest-Agder Sent
ralsykehus og Balestrand kommune, S. tid. 
3425-3426 (11.5.94). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at en forskrift til 
arbeidsmiljøloven stiller krav til utdannelse og 
opplæring i stillaser, stiger, arbeid på tak m.m., 
uten hensyn til tidligere erfaring, S.tid. 
3819-3820 (1.6.94). 

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

området som følge av EØS-avtalen og en tilleggs
avtale til EØS-avtalen. (Skriftlig arbeidsavtale; fri 
ved svangerskapskontroll; regler ved masseoppsi
gelse; midlertidige eller mobile arbeidsplasser; 
markedsføring av og kontroll med eksplosiver til 
sivilt bruk; nye hjemmelsbestemmelser.) 
(Vedlegg: I. Direktiv 91/533/EØF av 14. oktober 
1991 om arbeidsgiverens plikt til å informere ar
beidstakeren. Il. Direktiv 92/85/EØF av 19. okto
ber 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
helse og sikkerhet på arbeidsplassen m.m. Ill. 
Direktiv 92/56ÆØF av 24. juni 1992 om endring 
av direktiv 75/129ÆØF om tilnærming av med
lemsstatenes lovgivning om masseoppsigelse. IV. 
Direktiv 92/57ÆØF av 24. juni 1992 om mini
mumskrav til sikkerhet og helse. V. Direktiv 93/ 
15/EØF av 5. aprill993 om markedsføring m.m.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 328, Innst. O. 70, O.tid. 
605-610 (14.6.94), Besl. O. 76, L.tid. 41 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra H sendt Stor
tinget (ikke bifalt) og 2 forslag fra Sp og SV ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget, henholdsvis fra H og 
fra Sp og SV - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. 
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(Vedlegg: Parallelloppstilling. Særskilt vedlegg: 
l. NOU 1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden. 
Leder Gunnar Mowe. 2. NOU 1992: 20 Det gode 
arbeidsmiljø er lønnsomt for alle. Leder: Erik 
Bartnes.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 226 (28.4.94) og ikke 
behandlet. 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. - tillegg til Ot.prp. 
nr. 50 (1993-94). 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 
(Jf. forrige sak.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
53 l 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 3532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
53 7 353 7 EL-tilsynet 
538 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komite 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Morten Lund på vegne av Sp og KrF 

oversendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme lovendrings
forslag som gir pårørende rett til permisjon fra 
arbeidet i innti/2 år for å pleie eldre og/eller funk
sjonshemmede familiemedlemmer med bibehold 
av lønns- og konkurranseansiennitet.» 
S.tid. 1057 (4.11.94) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Tore A. Liltved på vegne av H over
sendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Stortin
get ber Regjeringen avvikle ordningen med regio
nale verneombud.» 
S.tid. 1057 (4.11.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Lars Gunnar Lie på vegne av KrF og V 
oversendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Stor
tinget ber Regjeringen om å vurdere §58 A første 
ledd bokstav a på nytt og komme tilbake med for
slag til endring.» (Midlertidig ansettelse.) 
S.tid. 1057-1061 (4.11.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag til endring av arbeidsmiljøloven 
for å løse de problemer som bestemmelser om 
midlertidige ansettelser vil kunne innebære for 
universiteter og høgskoler.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, 1.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 

Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag om at arbeidsmiljøloven 
også skal gjelde for studenter.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og ikke bifalt. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, 1.) 

6. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 3555-3557 (30.5.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling i henhold til 
§47. 
(l forslag fra H om å sende saken til kommunalko
miteen ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Televerket 

skal si opp 3 7 vektere, for så å leie dem inn igjen 
fra Securitas, før arbeidsmiljølovens skjerpede be
stemmelser trer i kraft, S.tid. 1616-1617 
(14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å 
stoppe salet av farga diesel til fargestoffa er god
kjende som ikkje-skadelege, S.tid. 1911-1912 
(18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å ansette trenere i 
idrettslag på midlertidig basis, S.tid. 2086-2087 
(1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mangelfull mer
king av bremsesystemene på nærmere 60 av NSBs 
lokomotiver, og om dette er et brudd på arbeids
miljølovens forskrifter, S.tid. 2091 (1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Oslo kretsfengsel 
hvor 12 fanger har mistet grunnkurset i mekaniske 
fag etter pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedrin
ger av undervisningslokalene, S.tid. 2207-2208 
(8.2.95). 

6. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å endre tjeneste
mannsloven for å likestille staten og andre ar
beidsgivere i bruken av midlertidige ansettelser, 
S.tid. 2324-2326 (22.2.95). 

7. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om en feng
selsbetjent med 2 5 års ansiennitet som er suspen
dert og risikerer å bli oppsagt fordi han røyker på 
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vaktrommet når han er alene, S.tid. 2687-2688 
(22.3.95). 

8. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem om at yrkesskadeforsikringen ikke funge
rer i tråd med de forutsetningene som ble lagt til 
grunn da loven ble vedtatt, S.tid. 2764-2766 
(29.3.95). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikkerhetssitua
sjonen for fengselsansatte som er på vakt alene, 
S.tid. 2859-2860 (5.4.95). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å korte ned 
saksbehandlingstiden og bedre informasjonen til 
de yrkesskadde, S.tid. 2874-2875 (5.4.95). 

Il. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi om overtidsbruken som 
tilsvarer 100 000 årsverk, og som går ut over både 
den enkelte og samfunnet som helhet, S.tid. 
2954-2955 (26.4.95). 

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

vern og arbeidsmiljø m.v. (Virkeområde, arbeids
takerbegrep, bestemmelser om organisering og til
rettelegging av arbeid - § 12, arbeidsmiljøarbeid 
og -opplæring, bedriftsintern attføring, permi
sjonsreglene, arbeidstid, adgang til trekk i lønn, 
stillingsvernreglene, opphevelse av blyhvittloven 
m.v.) 
(Særskilte vedlegg: l. Parallelloppstilling mellom 
gjeldende lov og forslag til endringer. 2. NOU 
1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden. Leder 
Gunnar Mowe. 3. NOU 1992: 20 Det gode ar
beidsmiljø er lønnsomt for alle. Leder: Erik Bart-

nes.) 
Ot.prp. 50 (1993-94), ref. O.tid. 226 (28.4.94), 
Innst. O. 2, O.tid. 28-87 (24.10.94), Besl. O. 6, 
L. tid. 5-15 (4.11.94). Lov av 6. januar 1995. 
(l forslag om tilbakesendelse til komite ikke bifalt. 
44 forslag, hvorav 3 sendt Stortinget, henholdsvis 
fra Sp og KrF, fra H og fra KrF og Sp. Resten ikke 
bifalt. 6 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, l, 2 og 3.) 

2. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. - tillegg til Ot.prp. 
nr. 50 (1993-94). Om endringer i lov 4. februar 
1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
(Særlige prosessregler ved tvister om skriftlige ar
beidsavtaler, masseoppsigelser, kommunale arbei
dervernnemnder.) 
Ot.prp. 90 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 2, O.tid. 28-87 (24.10.94), Besl. O. 6, 
L. tid. 5-15 ( 4.11.94). Lov av 6. januar 1995. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 
nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m. v. (End
ring av §58 A slik at bestemmelsen ivaretar hen
synet til arbeidstakers stilling uten å hindre ny sys
selsetting.) 
Dok. 8: 83, ref. O.tid. 751-752 (6.6.95), og vedtatt 
ikke tatt under behandling. 

4. Opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr. 61 om fast 
granskingskommisjon ved dykkerulykker. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 3537 Produkt- og Elektrisitetstilsynet 
538 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komite 

(l forslag fra H vedr. brannvesens redningsdyk
king sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L l forslag til vedtak fra kommu
nalkomiteen bifalt - vedr. produktinformasjon om 
miljøgifter o.L) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 3533 Direktoratet for brann- og eks
plosjonsvern.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

2. Forslag fra Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gun
dersen om å be Regjeringen endre forskriften til 
lov om vern mot tobakkskader, slik at det blir til
latt med røykerom i skoler og barnehager. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2657, S.tid. 2775-2783 
(12.3.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

3. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 39, Innst. S. 130, S.tid. 
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2844-2851, 2866-2867 (14.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Sigurd Manneråk om at det blir lagt 
fram en stortingsmelding om arbeids- og lærings
miljø for elever og lærere i grunnskole og videre
gående skole. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 2.2.96 fra statsråd 
Reidar Sandal til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1526, Innst. S. 144, S.tid. 
2970- 2975, 2981-2982 (21.3.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt. Komiteens innstilling 
om å utarbeide bestemmelser til ivaretakelse av 
elevers fysiske arbeidsmiljø bi falt.) 

5. Forslag fra Sigurd Manneråk, Jørgen Holte og 
Rita H. Roaldsen om å gjøre arbeidsmiljølovens 
bestemmelser vedrørende arbeidsmiljø gjeldende 
for studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.4.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet, statsrå
den, til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 3088, Innst. S. 196, S.tid. 
3599-3604, 3608-3609 (21.5.96) og avvist. 
(3 forslag, herav l fra SV sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

6. Forslag fra Svein Ludvigsen, Valgerd Svarstad 
Haugland, Unn Aarrestad og Hans J. Røsjorde om 
å be Regjeringen foreta en forenkling av struktu
ren for forvaltningsmyndigheter og tilsynsmyndig
heter av internkontroll av helse, miljø og sikker
het, herunder harmonisering av de ulike regelverk 
for internkontroll. 
Dok. 8: 84, ref. S.tid. 3354 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 

av Magnhild Meltveit Kleppa om offentliggjøring 
av listen over produkter som inneholder miljøfor
styrrende miljøgifter, S.tid. 935-936 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om hva som 
kan gjøres for å sikre at sosialkontorene er til
gjengelige, men samtidig forebygge overgrep mot 
de ansatte, S.tid. 945 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Rolf Terje Klungland, framsatt av 
Eirin Faldet om tiltak slik at Arbeidstilsynet 
effektivt kan sanksjonere brudd mot arbeidstids
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, S.tid. 
1399-1400 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om justering av 
forskriftene i røykeloven, S.tid. 2578-2579 
(28.2.96). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om lærlinger som 
fyller 18 år etter 31. august året lærlingkontrakt 
skal inngås, og derfor kan bli utelukket pga. be
stemmelser i arbeidsmiljøloven, S.tid. 2605-2606 
(28.2.96). 

6. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om auken i sjuke
/råværet i Forsvaret, S.tid. 3188 (24.4.96). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tiltak for å hindre 
misbruk av egenmeldingssystemet, S.tid. 
3383-3384 (8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr. 61 om fast 

granskingskommisjon ved dykkerulykker. 
Ot.prp. 74 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 3, O.tid. 9 (7.11.95), Besl. O. 4, L.tid. 4 
(1.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

2. Endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern 
og arbeidsmiljø m.v. og lov av 29. april 1988 
nr. 21 omferie. 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 293 (15.4.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 
536 Arbeidsmiljøtiltak 
537 3537 Produkt- og Elektrisitetstilsynet 
538 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komite 

(2 forslag sendt Regjeringen, l fra H og l fra Mor
ten Lund og Børre Rønningen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Svein Ludvigsen, Valgerd Svarstad 

Haugland, Unn Aarrestad og Hans J. Røsjorde om 
å be Regjeringen foreta en forenkling av struktu
ren for forvaltningsmyndigheter og tilsynsmyndig
heter av internkontroll av helse, miljø og sikker
het, herunder harmonisering av de ulike regelverk 
for internkontroll. 
Dok. 8: 84 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 55, S.tid. 1554-1560, 1561-1562 
(5.12.96). 
(2 forslag, henholdsvis fra Sp og H og Sp, H og 
KrF bifalt med 57 mot 52 stemmer.) 

2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats
budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementets ansvarsområde. (Kap. 3533 og 
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537.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562-1563 (5.12.96). 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 42/96 og 43/96 av 28. juni 1996 om 
endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen. (Inn
lemmelse av to direktiver om organisering av ar
beidstiden og vern av unge personer på arbeids
plassen.) 
(Vedlegg: 1.-2. EØS-komiteens beslutning 
nr. 42/96 og 43/96. 3. Rådsdirektiv 93/104/EF om 
visse aspekter ved organisering av arbeidstiden. 4. 
Rådsdirektiv 94/33/EF om vern av unge personer 
på arbeidsplassen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev 
av 12.12.96 med uttalelse fra utenrikskomiteen.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1337, Innst. S. 90, S.tid. 
1790-1794, 1830-1831 (18.12.96). 
(l forslag fra Sp om tilbakesending ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Odelstinget 5. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremlegge forslag om en harmonise
ring av arbeidsmiljølovens og tjenestemanns
lovens bestemmelser om faste og midlertidige an
settelser med sikte på at arbeidstakere hos offent
lige og private arbeidsgivere sikres den samme 
rettslige status på området, og at graden av fleksi
bilitet for arbeidsgiver er den samme for offentlig 
og privat virksomhet.» 
S.tid. 1794-1795, 1831 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

5. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å be 
Regjeringen fremme forslag om endring i § 46 
nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tre
delt turnus likestilles med de som går helkontinu
erlig skiftarbeid. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 301, Innst. S. 133, S.tid. 
2763-2772, 2801 - 2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt. 
l forslag fra H sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l, og l fra SV ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens 
forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X 
gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer 
konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, 
ulykker og innen spesielle virksomheter. 
(Vedlegg: l. Spørsmål av 5.11.96 til kommunalmi
nisteren til skriftlig besvarelse fra Oscar D. Hill
gaar. 2. Svar av 11.11.96 på skriftlig spørsmål om 
arbeidsmiljølovens regler om overtid, fra statsråd 
Kjell Opseth.) 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 129, S.tid. 
2790-2792, 2803 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

7. Forslag fra Inga Kvalbukt pva. Sp oversendt fra 
Stortinget 9. april 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen sørge for at det iverksettes tiltak for forbed
ring av inneklimaet i skoler og barnehager.» 

S.tid. 2899 (9.4.97), Innst. S. 169, S.tid. 
3100-3105, 3117-3118 (29.4.97) og avvist. 

8. Forslag fra Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å 
lovfeste barns rett til et godt miljø. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2325, Innst. S. 162, S.tid. 
3332-3333, 3365 (15.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om opphevelse av Pro

dukt- og Elektrisitetstilsynets (PE) avslag på en 
svensk elektroinstallatør sin søknad om autorisa
sjon i Norge, og hvorfor EØS-avtalen må være 
overordnet norsk lovverk også når det gjelder 
livsviktige krav til sikkerhet, S.tid. 70-71 
(9.10.96). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å flytte Kon
kurransetilsynets virksomhet til andre lokaler, da 
mange er langvarig syke av inneklimaet etter en 
oppussing, S.tid. 2360-2361 (12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at det i NSB vur
deres å forlate praksis med gevær i lokomotivet og 
opplæring i bruk av dette for lokomotivførere, 
S.tid. 2566 (5.3.97). 

4. M.spm. fra Øystein Djupedal om inneklimaplager 
i skolen, og innføring av tilskudd til energiøkono
misering i offentlige bygg, som omtalt i langtids
programmet, S.tid. 3128- 3129 (30.4.97). 

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

og arbeidsmiljø m.v. og lov av 29. april 1988 
nr. 21 om ferie. (Midlertidig tilsetting innen kul
tur, forskning og idrett; oppsigelsesfrister for til
satte i arbeidsmarkedstiltak; skriftlige arbeidsav
taler; arbeidsmiljølovens§ 58A.) 
Ot.prp. 49 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 6, O.tid. 163-173,183- 187 (5.12.96), 
Besl. O. 30, L.tid. 15-16 (10.12.96), Besl. L. l, 
O.tid. 359, 369 (17.12.96), Besl. O. 60, ref. L.tid. 
28 (20.12.96. Lov av 17. januar 1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 2 sendt Stortinget og 2 
bifalt, resten ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, l 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerkningen bifalt 
ved 2. gangs behandling i Odelstinget.) 

2. Forslag fra Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. 
Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 
4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeids
miljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j 
slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved 
norske bibliotek.) 
Dok. 8: 64, ref. O.tid. 527, Innst. O. 64, O.tid. 
591-593, 618 (20.5.97), Besl. O. 84, L.tid. 43 
(29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 
(Forslaget bifalt.) 

3. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven). 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 570, Innst. O. 93, O.tid. 
825-827, 859-862 (5.6.97), Besl. O. 105, L.tid. 
55 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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4. Endringer i lov av 4. februar 1977 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. (Rett til fri ved barns 
sykdom; barnearbeid; arbeidstid; trekk i lønn og 

feriepenger; etnisk diskriminering.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 642 (20.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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ARBEIDSVILKÅR 

Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, FERIE, LIKESTILLING, LØNN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 

Stortinget: «Stortinget ber Regjeringa starte opp 
forsøk med 6-timers arbeidsdag i alle fylker i 
1994. Forsøket forutsettes å omfatte en eldreinsti
tusjon i hvert fylke og dessuten heimehjelp- og 
heimesykepleievirksomheten fordelt på kommu
ner i alle fylker. Forsøket forutsetter full lønns
kompensasjon for reduksjonen i arbeidstida og at 
antall utførte timeverk opprettholdes. De faktiske 
merutgifter skal dekkes ved særskilt tilskudd fra 
staten.» S.tid. 623-624 (12.11.93), Innst. S. 84, 
S.tid. 2980-3007 (21.4.94) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. 2 forslag fra SV og l forslag 
fra Sp og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Stortinget: «Stortinget ber Regje
ringa ta initiativ til forsøk med 6-timersdag lokalt, 
etter modell fra Kiruna i Sverige.» S.tid. 1323 
(30.11.93), Innst. S. 84, S.tid. 2980-3007 
(21.4.94) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra RV og 2 forslag 
fra SV ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Erna 
Solberg om et utvidet system for medarbeiderak
sjer i norske selskaper. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 134, S.tid. 
3778-3785 (31.5.94) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa må 
dekke erstatningsbeløp og saksomkostninger som 
Heismontørenes fagforening er idømt etter poli
tiske aksjoner mot arbeidsløshet og for solidarisk 
deling av byrdene ved rullerende permittering. 

Dok. 8: 59, ref. S.tid. 4159 (9.6.94) og vedtatt ikke 
tatt under behandling. 

5. Forslag fra Tore A. Liltved pva. H oversendt fra 
Odelstinget 14. juni 1994: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om at EU-direktiv 9115331 
EØF, artikkel l nr. 2 blir innarbeidet i§ 55 Bi ar
beidsmiljøloven.» S.tid. 4454 (16.6.94) og ikke 
bifalt. 

6. Forslag fra Lisbeth Holand om å oppheve politiets 
streikeforbud. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å forhindre at de 

ansatte ved Norges Landbrukshøgskole, avdeling 
Asker (Sem) blir oppsagt og kastet ut av sine hjem. 
(Trukket tilbake), S.tid. 305 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å forhindre at 
Luftfartsverket reduserer åpningstidene ved ulike 
flyplasser som følge av flygelederkonflikten, 
S.tid. 312-313 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å endre arbeids
miljøloven for å unngå at t.d. store matvarekjeder 
nyttar ekstrahjelp og deltidsstillingar for å hindre 
fagorganisering og tariffavtalar, S.tid. 711-712 
(17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å medvirke til at 
permitterte arbeidstakere i Norges Blindeforbund 
kan få rett til dagpenger, S.tid. 1548 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om personalpolitikken i 
samferdselsbedriftene vedrørende bruk av midler
tidige tilsettinger og korttidskontrakter, S.tid. 
1558-1559 (8.12.93). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å stoppe bruken 
av korttidskontraktar og utleigeverksemd, m.a. i 
oljeverksemda, S.tid. 1698-1699 (15.12.93). 

7. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om statens overta
kelse av vakttjenesten i Regjeringsbygget, ut fra 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern 
vedtatt i samsvar med EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelse, S.tid. 1699-1700 (15.12.93). 

8. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å sikra dei tilsette i 
LOOC meir like vilkår, på bakgrunn av etterløns
avtalen til direktør Henrik Andenæs, S.tid. 1711 
(15.12.93). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at elevenes sko
leår er forlenget med en uke fra årsskiftet, uten at 
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de derved får mer undervisning, S.tid. 1942-1943 
(19.1.94). 

l O. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om praksisen med op
sjonsavtaler for toppledere i næringslivet, også i 
selskaper hvor staten har vesentlige eierposisjo
ner, og offentliggjøring av slike avtaler, S.tid. 
1970-1971 (26.1.94). 

11. Sp.spm. fra May Britt Vihovde, framsatt av Lars 
Sponheim om å tolke den nye arbeidstidsavtala 
for lærarar slik at dei ikkje får betalt for t.d. akti
vitetsdagar, skidagar og ekskursjonar, S.tid. 
2089-2091 (9.2.94). 

12. Sp.spm. fra Trond Mathisen om følger for gjen
nomføringen av Reform 94 og vårens eksamener 
av protestaksjoner fra lærere i videregående skoler 
mot departementets forståelse av den nye arbeids
tidsavtalen for lærere, S.tid. 2441-2442 (2.3.94). 

13. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre en forsvar
lig gjennomføring av vårens eksamensavvikling i 
videregående opplæring for elever og privatister, i 
lys av store problemer med å skaffe sensorer, 
S.tid. 2552-2554 (16.3.94). 

14. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Athar Ali 
om at noen pleiere ved Trondheim Alders- og 
Sykeheim som offentlig har kritisert forhold ved 
sykeheimen, nå har fått beskjed om at de har mis
tet sine stillinger, S.tid. 2744-2745 (23.3.94). 

15. Sp.spm. fra Marit Arnstad om ønsket om å bringe 
miljø, arbeidsmiljø og faglige rettigheter inn i 
GATT-avtalen, S. tid. 2953-2954 (20.4.94). 

16. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om at oljearbeidernes 
organisasjoner ikke er representert i utvalget som 
skulle utarbeide en handlingsplan for konkurran
seposisjonen på norsk kontinentalsokkel, S.tid. 
3435-3436 (11.5.94). 

17. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om ansettelse av 
lærere på AMO-sentrene og Regjeringens hold
ning til kontraktører, S. tid. 3448-3450 (18.5.94). 

18. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om utviklingen i Tele
verket med økt overtidsbruk og innleie av arbeids
kraft fra Televerkets Nye Muligheter og eksterne 
firma, S.tid. 3696-3697 (25.5.94). 

19. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at en 
organist i Rogaland er blitt anmodet om å si opp 
sin stilling fordi hun er samboer, S.tid. 3830-3831 
(1.6.94). 

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

revisorer og visse andre lover. (Fritak for revi
sjonsplikt; offentlig innsyn om særfordeler til le
dere- «fallskjermer».) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 2 Differensierte 
krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revisjons
plikt. Leder Viggo Hagstrøm. Vedlegg til innst.: 

Svarbrev av 10.5.94 fra statsråd Sigbjørn Johnsen 
til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 169, Innst. O. 44, O.tid. 
321-327 (31.5.94), Besl. O. 47, L.tid. 27 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lover på arbeidsmiljø- og sikkerhets
området som følge av EØS-avtalen og en tilleggs
avtale til EØS-avtalen. (Skriftlig arbeidsavtale; fri 
ved svangerskapskontroll; regler ved masseoppsi
gelse; midlertidige eller mobile arbeidsplasser; 
markedsføring av og kontroll med eksplosiver til 
sivilt bruk; nye hjemmelsbestemmelser.) 
(Vedlegg: I. Direktiv 911533ÆØF av 14. oktober 
1991 om arbeidsgiverens plikt til å informere ar
beidstakeren. Il. Direktiv 92/85/EØF av 19. okto
ber 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
helse og sikkerhet på arbeidsplassen m.m. Ill. 
Direktiv 92/56/EØF av 24. juni 1992 om endring 
av direktiv 75/129/EØF om tilnærming av med
lemsstatenes lovgivning om masseoppsigelse. IV. 
Direktiv 92/57 /EØF av 24. juni 1992 om mini
mumskrav til sikkerhet og helse. V. Direktiv 93/ 
15/EØF av 5. april 1993 om markedsføring m.m.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 328, Innst. O. 70, O.tid. 
605-610 (14.6.94), Besl. O. 76, L.tid. 41 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra H sendt Stor
tinget (ikke bifalt) og 2 forslag fra Sp og SV ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget, henholdsvis fra H og 
fra Sp og SV- ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon. 
(Privat sektor fra fylte 64 år.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 273, Innst. O. 74, O.tid. 
617-619 (14.6.94), Besl. O. 78, L.tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

4. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m. v. 
(Vedlegg: Parallelloppstilling. Særskilt vedlegg: 
l. NOU 1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden. 
Leder Gunnar Mowe. 2. NOU 1992: 20 Det gode 
arbeidsmiljø er lønnsomt for alle. Leder: Erik 
Bartnes.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 226 (28.4.94) og ikke 
behandlet. 
(Jf. neste sak.) 

5. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. - tillegg til Ot.prp. 
nr. 50 (1993-94). 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 
(Jf. forrige sak.) 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonene 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis fra Sp 
og KrF og fra Sp - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Morten Lund på vegne av Sp og KrF 

oversendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme lovendrings
forslag som gir pårørende rett til permisjon fra 
arbeidet i inntil 2 år for å pleie eldre og/eller funk
sjonshemmede familiemedlemmer med bibehold 
av lønns- og konkurranseansiennitet.» 
S.tid. 1057 (4.11.94) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Tore A. Liltved på vegne av Hover
sendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Stortin
get ber Regjeringen avvikle ordningen med regio
nale verneombud.» 
S.tid. 1057 (4.11.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Lars Gunnar Lie på vegne av KrF og V 
oversendt fra Odelstinget 24. oktober 1994: «Stor
tinget ber Regjeringen om å vurdere §58 A første 
ledd bokstav a på nytt og komme tilbake med for
slag til endring.» (Midlertidig ansettelse.) 
S.tid. 1057-1061 (4.11.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Lisbeth Holand om å oppheve politiets 
streikeforbud. 
Dok. 8: 79 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
lnnst. S. 42, S.tid. 1523 (5.12.94) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. IV, 3.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim oversendt fra Odelstin
get 14. februar 1995 på vegne av V: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere hvorvidt § 21 i barneha
geloven helt eller delvis kan erstattes av regler 
som sikrer at domstolene gjennomfører individu
ell behandling etter straffe lovens § 29 av alle typer 
saker som gjelder seksuelle overgrep, og at det i 
hvert enkelt tilfelle vurderes om en skal fradøm
mes retten til å ha stilling som gjelder arbeid med 
barn.» 
S.tid. 2370 (23.2.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. BARNEHAGER IV, l.) 

6. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF og Ellen 

Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag til endring av arbeidsmiljøloven 
for å løse de problemer som bestemmelser om 
midlertidige ansettelser vil kunne innebære for 
universiteter og høgskoler.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, 1.) 

7. Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. 
(Lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell.) 
(Vedlegg: Eksempel på tilsettingskontrakt for 
militære leger/tannleger i Forsvaret med redusert 
arbeidstid.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 108, S.tid. 
2878-2886, 2899 (6.4.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 3555-3557 (30.5.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling i henhold til 
§47. 
(l forslag fra H om å sende saken til kommunalko
miteen ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

9. Interp. fra Grethe Fossli om Norges engasjement 
mot barnearbeid. S.tid. 3661- 3670, 3672 
(2.6.95). 
(3 forslag sendt Regjeringen, hhv. 2 fra Grethe 
Fossli og l fra Sp-se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

l O. Bruk av overtid i staten. 
Dok. 3: 9. (Ikke referert.) (Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Statoils inngå

else av kontrakt for vedlikehold m. v. med bruk av 
innleid arbeidskraft, med bakgrunn i arbeidsmiljø
regelverket, S.tid. 1849-1850 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om økt bruk av innleid 
arbeidskraft vil ha betydning/or sikkerhet og kost
nadsnivå på norsk sokkel, med bakgrunn i en ny 
Statoil-kontrakt, S.tid. 1853-1854 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at Oljearbeidernes 
Fellessammenslutning fryktar mange av vedlike
haldsoppdraga i Nordsjøen vil gå til utlandet ved 
at Statoil sender oppdraga ut på anbud. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1870 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å ansette trenere i 
idrettslag på midlertidig basis, S.tid. 2086-2087 
(1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sætre, framsatt av Marit 
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Nybakk om Telenors planer om å sette renholdet 
ut til private selskaper er i samsvar med Stortin
gets forutsetninger, S.tid. 2089-2090 (1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om oppsigelsen av 
en kaptein på et norsk skip som søkte nødhavn, og 
tiltak for å hindre at skipsførers autoritet blir svek
ket, S.tid. 2102-2103 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en utvikling 
på norsk sokkel som innebærer dårligere arbeids
og ansettelsesvilkår er akseptabelt. (Trukket til
bake), S.tid. 2195 (8.2.95). 

8. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bedriftseier Stig 
Drønnen i Ålesund som blir straffeforfulgt fordi 
noen ansatte har arbeidet for mye overtid for å 
sikre bedriften arbeidsoppdrag, S.tid. 2224-2226 
(15.2.95). 

9. Sp.spm. fra Marit Arnstad om de ansatte i Tele
nors opplysningssentraler som ble pålagt taus
hetsplikt om nedleggingsplanene, S.tid. 
2230-2231 (15.2.95). 

10. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å endre tjeneste
mannsloven for å likestille staten og andre ar
beidsgivere i bruken av midlertidige ansettelser, 
S.tid. 2324-2326 (22.2.95). 

11. Sp.spm. fra Eli Sol/ied Øveraas om at kvinner i 
utdanningspermisjon ikkje kjem inn under reglane 
for svangerskapspermisjon, S.tid. 2614-2615 
(15.3 .95). 

12. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om å sikre at modera
sjonslinjen også skal gjelde topplederes lønn og 
tilleggsytelser, S.tid. 2623-2624 (15.3.95). 

13. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om ansatte ved Winge 
Reisebureau i Tromsø som streiker for organisa
sjonsfrihet og tariffavtale, og hva statsråden me
ner om at NHO i 1995 motarbeider organisasjons
friheten, S.tid. 2855-2856 (5.4.95). 

14. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om at fagorgani
serte som får hjelp gjennom gjeldsordningsloven 
må si opp medlemskapet, S.tid. 2860-2861 
(5.4.95). 

15. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi om overtidsbruken som 
tilsvarer 100000 årsverk, og som går ut over både 
den enkelte og samfunnet som helhet, S.tid. 
2954-2955 (26.4.95). 

16. Sp.spm. fra Erling Folkvord om planene om pri
vatisering av offentlig virksomhet, sett i lys av 
erfaringene fra Esbjerg i Danmark hvor privatise
ring av bussdriften har ført til en langvarig streik, 
S.tid. 3018-3019 (3.5.95). 

17. Sp.spm. fra Ola T Lånke om lengre arbeidsuke i 
kvinnedominerte yrker med hel- og døgnkontinu
erlig turnus enn i mannsdominerte yrker med kon
tinuerlig skiftarbeid, S.tid. 3560-3562 (31.5.95). 

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

vern og arbeidsmiljø m.v. (Virkeområde, arbeids
takerbegrep, bestemmelser om organisering og til
rettelegging av arbeid - § 12, arbeidsmiljøarbeid 
og -opplæring, bedriftsintern attføring, permi
sjonsreglene, arbeidstid, adgang til trekk i lønn, 
stillingsvernreglene, opphevelse av blyhvittloven 
m.v.) 
(Særskilte vedlegg: l. Parallelloppstilling mellom 
gjeldende lov og forslag til endringer. 2. NOU 
1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden. Leder 
Gunnar Mowe. 3. NOU 1992: 20 Det gode ar
beidsmiljø er lønnsomt for alle. Leder: Erik Bart
nes.) 
Ot.prp. 50 (1993-94), ref. O.tid. 226 (28.4.94), 
lnnst. O. 2, O.tid. 28-87 (24.10.94), Besl. O. 6, 
L. tid. 5-15 (4.11.94). Lov av 6. januar 1995. 
(l forslag om tilbakesendelse til komite ikke bifalt. 
44 forslag, hvorav 3 sendt Stortinget, henholdsvis 
fra Sp og KrF, fra H og fra KrF og Sp. Resten ikke 
bifalt. 6 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, l, 2 og 3.) 

2. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeider
vern og arbeidsmiljø m.v. - tillegg til Ot.prp. 
nr. 50 (1993-94). Om endringer i lov 4. februar 
1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
(Særlige prosessregler ved tvister om skriftlige ar
beidsavtaler, masseoppsigelser, kommunale arbei
dervernnemnder.) 
Ot.prp. 90 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 2, O.tid. 28-87 (24.10.94), Besl. O. 6, 
L.tid. 5-15 (4.11.94). Lov av 6.januar 1995. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om lov 
om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3om poli
tiet (politiloven). (Om opprettelse av en fast lønns
nemnd for politiet.) 
Dok. 8: 80 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 12, O.tid. 151-181 (5.12.94), Besl. O. 16, 
L.tid. 19-20 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, H og FrP ikke 
bifalt. Komiteens innst. om opphevelse av § 20 om 
streikeforbud bifalt.) 
(Jf. Il, 4.) 

4. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 
nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (End
ring av § 58 A slik at bestemmelsen ivaretar hen
synet til arbeidstakers stilling uten å hindre ny sys
selsetting.) 
Dok. 8: 83, ref. O.tid. 751-752 (6.6.95), og vedtatt 
ikke tatt under behandling. 
(Jf. sak l og Ill, 10.) 
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1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: L Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

534 Arbeidsretten, mek/ingsinstitusjonen m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i 

Geneve 1994. (Konvensjon 175 og rekommanda
sjon 182 om deltidsarbeid; drøfting av privat ar
beidsformidling.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. Norsk og engelsk tekst for: Konvensjon 
nr. 175. Rekommandasjon nr. 182.) 
St.meld. 36 (1994- 95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 30, S.tid. 681-696, 701 (7.11.95). 
(Jf. SYSSELSETTING Il, l og 2.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon 
nr. 94 og tiltredning til ILO-rekommandasjon 
nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeids
kontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i 
Geneve 1949. 
(Vedlegg: Konvensjon (nr. 94) om arbeiderklau
suler i offentlige arbeidskontrakter.) 
St.prp. 62 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 28, S.tid. 696-698, 701 (7 .11.95). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Solveig Sollie og Lars Sponheim om å 
utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsledige» 
til også å omfatte omsorgspermisjon. 
Dok. 8: 60 (1993-94), ref. S.tid. 4159 (9.6.94), 
Innst. S. 35, S.tid. 1225-1265 (22.11.95) og ved
lagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. SYSSELSETTING I, 1.) 

4. Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. 
St.prp. 38 (1994-95), ref. S.tid. 2929 (24.4.95), 
Innst. S. 77, S.tid. 1715-1716, 1722-1759 
(14.12.95). 
(Komiteens innst. vedr. hhv. overgangsordninger 
og valgfrihet mellom ny og tidligere aldersgrense 
for eldre tjenestemenn enstemmig bifalt.) 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved
tak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av ved
legg XVIII til EØS-avtalen. (Innlemmelse av 
direktiv om konsernfaglig samarbeid.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/95. 
2. Rådsdirektiv 94/45ÆF av 22. september 1994 

om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en framgangsmåte i foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med 
sikte på å informere og konsultere arbeidstakere.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 98, S.tid. 
1799-1803, 1839 (18.12.95). 
(Tilslutning fra utenrikskomiteen til kommunal
komiteens utkast til innstilling.) 

6. Bruk av overtid i staten. (Undersøkelse av samt
lige departementer og 21 etater.) 
(Vedlegg: Rapport om bruk av overtid i staten.) 
Dok. 3: 9 (1994-95), ref. S.tid. 31, Innst. S. 119, 
S.tid. 2508-2510, 2561 (27.2.96). 

7. Forslag fra Øystein Djupedal om lovfestet rett til 
etter- og videreutdanning. 
Dok. 8: 71 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 133, S.tid. 2607-2626, 2656 (29.2.96). 
(2 forslag ikke bifalt. l forslag fra komiteen om en 
melding om en livslang lærings-reform enstem
mig bifalt.) 

8. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 39, Innst. S. 130, S.tid. 
2844-2851, 2866-2867 (14.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. Forslag frå Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mai 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å innføre forbud mot at 
aksjeopsjoner, aksjer til underkurs eller beslek
tede ordninger kan være en del av en lønnsavtale, 
ansettelsesvilkår eller styrehonorar.» 
S.tid. 3770, 3783 (30.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. AKSJER Il, 9 og IV, 2.) 

10. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram forslag om generasjons
kontrakter som innebærer rett til nedtrapping av 
arbeidstiden fram mot pensjonsalder for eldre ar
beidstakere, kombinert med arbeidsdeling med 
ungdom uten tidligere arbeidserfaring.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. SYSSELSETTING IV, 1.) 

11. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Alle arbeidstakere 
som ufrivillig er påtvunget redusert arbeidstid/ 
deltidsarbeid under 3 7,5 timer pr. uke får rett til 
dagpenger. 40 pst-regelen for deltidsarbeidsløse 
oppheves.» 
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S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. FOLKETRYGD IV, 2.) 

12. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 
Dok. 8: 102, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om omstruktureringen av 

Televerket som førte til mange oppsigelser, og 
Telenors innleie av vikarer, S.tid. 930-931 
(15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om en kommunepolitiker 
i Trondheim som er nektet permisjon av sin ar
beidsgiver for å være heltids kommunalråd i en 
tidsavgrenset periode, S.tid. 2056-2057 (17.1.96). 

3. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor Norge ikke 
har gitt EFTA-domstolen svar på hvordan man 
vurderer stillingsvernet når en kontrakt skifter 
eier, S.tid. 2596-2598 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om tiltak for å oppnå 
likelønn for arbeid av lik verdi, S.tid. 2682-2683 
(6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringas inn
sats for likelønn ved tariffoppgjøret, S.tid. 
2684-2685 (6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om regelverket som regu
lerer tilhøvet mellom sjølvstendig næringsdri
vande og tilsette skogsarbeidarar med omsyn til 
utføring av manuelle arbeidsoppgåver i skogen, 
S.tid. 2797-2798 (13.3.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 

Lund om lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 
om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av 
arbeidsmiljølovens §58 A slik at bestemmelsen 

ivaretar hensynet til arbeidstakers stillingsvem 
uten å hindre ny sysselsetting.) 
Dok. 8: 3, ref. O.tid. 8, Innst. O. 43, O.tid. 
223-230 (14.3.96) og vedlagt protokollen. 
(l forslag i Odelstinget fra H og KrF ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. 
(Endring av lovens § 11-12 slik at det blir forbudt 
å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av 
bedriftsforsamling, representantskap, styre eller 
administrerende direktør eller andre av selskapets 
ansatte til lavere pris enn børsverdi.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.3.96 fajustisminis
teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. O.tid. 170, Innst. O. 53, O.tid. 
377-382 (28.5.96) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 
(3 forslag, hvorav 2 sendt Stortinget, ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 9.) 

3. Lov om al/menngjøring av bestemmelser i tariff 
avtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. 
(Vedlegg: l. Avtale mellom LO og NHO om opp
rettelse av europeiske samarbeidsutvalg eller til
svarende samarbeidsformer. 2. Rådsdirektiv 94/ 
45/EF om opprettelse av et europeisk samarbeids
utvalg eller en fremgangsmåte i foretak som 
omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i 
konserner som omfatter foretak i flere medlems
stater, med sikte på å informere og konsultere ar
beidstakere.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 348, Innst. O. 75, O.tid. 
446-447,471-472 (11.6.96), Besl. O. 77, L.tid. 41 
(18.6.96). Lov av 23. august 1996. 
(l forslag fra H, Sp og KrF sendt Stortinget.) 

4. Forslag fra Carl l. Hagen om lov om endringer i 
lov av 5. mai 1927 nr. l om arbeidstvister. 
Dok. 8: 95, ref. O.tid. 412-413 (3.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
666 Avtalefestet pensjon (AFP) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 

(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.10.96 fra fi
nansministeren.) 
Dok. 8: 102 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 49, S.tid. 1493-1502, 1507 (3.12.96) og 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget med støtte fra H, KrF, V og S. Bråthen 
ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Tore A. Liltved pva. Sp, H og KrF 
oversendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortin
get ber Regjeringen om å bidra til at det ved frem
tidig implementering av direktiver blir sikret at 
alle hovedorganisasjoner samt eventuelle særlig 
berørte fagorganisasjoner trekkes med i imple
menteringsarbeidet.>> 
S.tid. 1545, 1561 (5.12.96) og bifalt med 63 mot 42 
stemmer. 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
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beslutning nr. 42/96 og 43/96 av 28. juni 1996 om 
endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen. (Inn
lemmelse av to direktiver om organisering av ar
beidstiden og vern av unge personer på arbeids
plassen.) 
(Vedlegg: 1.-2. EØS-komiteens beslutning 
nr. 42/96 og 43/96. 3. Rådsdirektiv 93/104/EF om 
visse aspekter ved organisering av arbeidstiden. 4. 
Rådsdirektiv 94/33/EF om vern av unge personer 
på arbeidsplassen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev 
av 12.12.96 med uttalelse fra utenrikskomiteen.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1337, Innst. S. 90, S.tid. 
1790-1794, 1830-1831 (18.12.96). 
(l forslag fra Sp om tilbakesending ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Tore A. Liltved pva. av H og KrF over
sendt fra Odelstinget 5. desember 1996: «Stortin
get ber Regjeringen utarbeide i forskrift hjemmel 
til midlertidig tilsetting og åremålstiltak av kunst
nerisk personale, idrettsutøvere, trenere og sports
lige ledere, samt forskere og utdanningsstipendi
dater ved forskningsinstitusjoner, offentlige og 
private.» 
S.tid. 1794, 1831 (18.12.96) og ikke bifalt med 64 
mot 40 stemmer. 
(Jf. ARBEIDSMILJØ IV, 1.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Odelstinget 5. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremlegge forslag om en harmonise
ring av arbeidsmiljølovens og tjenestemanns
lovens bestemmelser om faste og midlertidige an
settelser med sikte på at arbeidstakere hos offent
lige og private arbeidsgivere sikres den samme 
rettslige status på området, og at graden av fleksi
bilitet for arbeidsgiver er den samme for offentlig 
og privat virksomhet.» 
S.tid. 1794-1795, 1831 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. ARBEIDSMILJØ IV, 1.) 

6. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å be 
Regjeringen fremme forslag om endring i § 46 
nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m. v. 
slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tre
delt turnus likestilles med de som går helkontinu
erlig skiftarbeid. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 301, Innst. S. 133, S.tid. 
2763-2772, 2801-2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt. 
l forslag fra H sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I, og l fra SV ikke bifalt.) 

7. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens 
forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X 
gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer 
konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, 
ulykker og innen spesielle virksomheter. 
(Vedlegg: l. Spørsmål av 5.11.96 til kommunalmi
nisteren til skriftlig besvarelse fra Oscar D. Hill
gaar. 2. Svar av 11.11.96 på skriftlig spørsmål om 
arbeidsmiljølovens regler om overtid, fra statsråd 
Kjell Opseth.) 

Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 129, S.tid. 
2790-2792, 2803 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Anita Apelthun Sæle pva. Sp og KrF 
oversendt fra Odelstinget 20. mai 1997: «Stortin
get ber Regjeringen enten i forbindelse med for
ventet revisjon av arbeidstvistloven eller på annen 
egnet måte om å komme tilbake til Stortinget med 
forslag som sikrer reell organisasjonsfrihet for 
alle norske arbeidstakere.» 
S.tid. 3585-3587, 3590-3591 (29.5.97) og bifalt 
med 72 mot 46 stemmer. 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

9. Den 83. internasjonale arbeidskonferanse i 
Geneve, 4.-20. juni 1996. (Konvensjon 177 og 
rekommandasjon 184 om hjemmearbeid.) 
(Vedlegg: l. Arbeidskonferansen. 2. Styret, rap
port med oppsummering av Norges deltaking, 
1993-96. 3. Norsk og engelsk tekst for konven
sjon nr. 177 og rekommandasjon nr. 184.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 236, S.tid. 
3821, 3824 (6.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johanne Gaup om en ny kultur i Tele

nor-konsernet som skal hindre og vanskeliggjøre 
tillitsvalgtes arbeid, med «snikoppsigelser og for
bud mot tillitsverv», S. tid. 1526-1527 ( 4.12.96). 

2. M.spm. fra Solveig Sol/ie om ulik og kvinnediskri
minerende arbeidstidspraksis for turnusordninger 
i helsevesenet og skiftarbeid i næringslivet, S.tid. 
1619 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Jan Petersen om organisasjonsfrihet i 
Norsk Folkehjelp som forutsetning for framtidige 
statlige oppdrag, da de ansatte i dag må være orga
nisert i LO, S. tid. 2069 (22.1.97). 

4. M.spm. fra Eva Lian om Reform 97 og frustrasjon 
over uferdige skolebygg og brudd i forhandlin
gene om arbeids-og lønnsvilkår for dem som skal 
undervise 6-åringene, S. tid. 2751-2752 (19.3.97). 

5. M.spm. fra Børge Brende om at planleggings- og 
samordningsministeren gikk ut med støtte til ini
tiativet om søndagsåpne biblioteker noen dager 
etter at kommunalministeren hadde avslått det, 
S.tid. 3011 (23.4.97). 

6. Sp.spm. fra Johanne Gaup om oppsigelse av 
«noen hundre» personer i Posten og Regjeringens 
intensjonserklæring om omstilling under trygghet, 
S.tid. 3016-3017 (23.4.97). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om ansatte i Posten 
skal ha blitt truet med oppsigelse etter at de i pres
sen har framført kritikk vedrørende posttjenester, 
S.tid. 3017 (23.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om lov om endringer i 

lov av 5. mai 1927 nr. l om arbeidstvister. 
Dok. 8: 95 (1995-96), ref. O.tid. 412-413 
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(3.6.96), Innst. O. 12, O.tid. 179-180 (5 .12.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om lov om fri organisa
sjonsrett for arbeidstakere. 

Dok. 8: 45, ref. O.tid. 501, Innst. O. 63, O.tid. 
585-591, 617-618 (20.5.97) og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp og KrF 
sendt Stortinget. Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 8.) 
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ATOMKRAFT 

Se også: ATOMVÅPEN, ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT 

1993-94 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333 - 1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap. : 

921 Institutt for energiteknikk 
2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 

Nærings- og energidepartementet. (Utsatt behand
ling av lager/deponi for radioaktivt avfall i Him
dalen, Aurskog-Høland.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743 - 1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. TI, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 

Nærings- og energidepartementet. (Kombinert 
lager og deponi for lavt og middels radioaktivt 
avfall i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1991: 9 Deponi for norsk lav
og middelaktivt atomavfall. Leder Kari Kveseth. 
Vedlegg til innst. : 3 svarbrev av henholdsvis 
25.2. , 28.2. og 2.3.94 fra Nærings- og energide
partementet v/statsråden til energi- og miljøkomi
teen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Innst. S. 114, S. 
tid. 3221-3255 (28.4. 94). 
(l forslag fra Gunnar Fatland sendt Regjeringen-

se REGJERINGEN OVERSENDT I. 5 forslag 
ikke bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

2. Samtykke til å inngå ein samarbeidsavtale mellom 
Noreg og Det europeiske atomenergifellesskapet 
(EURATOM) om strålevern. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk og engelsk tekst.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 113, S.tid. 
3320 (5 .5.94). 

3. Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige 
nærområder. 
(Vedlegg: l . Atomisbryterne. 2. Atomdrevne mar
inefartøyer i Russland. 3. Avtaler om kjernefy
siske prøvesprengninger. 4. Ordliste.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 189, S.tid. 
4437-4454 (16.6.94). 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. 2 forslag 
fra V sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Paul Chaffey om trusselen om lekka

sjer av plutonium m.v. fra de nedgravde avfalls
tønnene ved Kjeller, S.tid. 303-304 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til å stoppe 
planer om en tidobling av radioaktive utslipp fra 
atomgjenvinningsanlegget i Dounreay i Skottland, 
S.tid. 2008-2009 (2.2.94) . 

1994-95 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om grunnvannsfor

holdene i fjellet der atomavfallsdeponiet i Rim
dalen skal bygges, S.tid. 1578-1579 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre at 
atomtrusselen fra Kola øker, med bakgrunn i pla
ner om å bygge tre nye reaktorer i området, S.tid. 
2190-2191 (8.2.95). 

3. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
John-Arne Ba/to om grunnvannsforholdene i fjel
let der atomavfallsdeponiet i Himdalen i Aurskog
Høland skal bygges, på bakgrunn av vannutstrøm
ningen fra et borehull i området, S. tid. 2241-2242 
(15.2.95). 

4. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om russiske myn
digheter som planlegger å lagre opptil 200 reak-

torer fra opphugde atomubåter i en sjøtunnel i 
Arabukten på Kola, ca. 10 mil fra Norge, S.tid. 
2297-2298 (22.2.95). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om søknad om lån 
til bygging av et nytt atomkraftverk i Mochovce i 
Slovakia, som Norge vil være med på å behandle 
som medlem i den europeiske utviklingsbank 
(EBRD), S.tid. 2311-2312 (22.2.95). 

6. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om beredskapen 
for å hindre uransmugling til Norge, og om det 
foreligger planer for å styrke denne beredskapen, 
S.tid. 2688-2689 (22.3.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om helseeffekten av 
strålenedfallet i Norge etter Tsjernobyl, S.tid. 
2862-2863 (5.4.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

921 Institutt for energiteknikk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre 

norsk eierskap i kjernekraftverk i andre land. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 3258 (29.4.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om sviktende bered

skapsrutiner under en atomberedskapsøvelse for 
en eventuell atomulykke på Kola-halvøya, S.tid. 
1418-1419 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om kritiske spørsmål 
til vurderingen og behandlingen av sikkerhetsfor
holdene omkring deponiet for radioaktivt avfall i 
Himdalen, S.tid. 1421-1423 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å hindre økt gjen
vinningsaktivitet ved Dounreay-anlegget, S.tid. 
2093-2094 (24.1.96). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om at 
Statkraft går inn på eiersiden i Sydkraft, som også 
eier kjernekraftverk, S.tid. 3126 (17.4.96). 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre 

norsk eierskap i kjernekraftverk i andre land. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.9.96 fra Næ
rings- og energidepartementet til energi- og miljø
komiteen.) 
Dok. 8: 79 (1995-96), ref. S.tid. 3258 (29.4.96), 
Innst. S. 9, S.tid. 675-678, 682-683 (5.11.96) og 
avvist. 
(3 forslag ikke bifalt.) 

2. Redegjørelse av utenriksministeren om om atom
sikkerhetsspørsmål. (Atomforurensningen i Russ
land; NATO; AMEC - militært miljøsamarbeid i 
Arktis; handlingsplan om atomvirksomhet og kje-

miske våpen i våre nordlige nærområder; Nordflå
tens atomubåter.) S.tid. 353-359 (29.10.96), S.tid. 
1424- 1438, 1442 (28.11.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Ka/and om korleis problema 

med radioaktivt avfall frå atomvåpen og andre 
kjelder i Nordvest-Russ/and kan løysast, S.tid. 
66-67 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om den kri
tiske sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i 
Sosnovy Bor ved St. Petersburg, S.tid. 2495-2496 
(26.2.97). 
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ATOMVÅPEN 

Se også: ATOMKRAFT, FORSVAR, FORSVARSMATERlELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM), 
NATO (POLITISKE SPM), UTENRlKSSAKER 

1993-94 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om Regjeringens syn 

på spørsmålet om hvorvidt bruk av atomvåpen er i 
strid med den internasjonale folkeretten, S.tid. 
2950-2952 (20.4.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Kirsti Kolle Grøndahl om hovedspørs

målene som reiser seg ved en videreføring av 
Avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT), 
og om situasjonen foran konferansen om avtalen. 
S.tid. 2832-2848 (4.4.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at russarane ifylgje 

media investerer store beløp i nye angrepsubåtar, 
samstundes som dei ikkje tek seg av utrangerte 
båtar og anna kjernefysisk avfall, S.tid. 
1608-1609 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra John Dale om aktiv medverknad til at 
Haagdomstolen prøver om atomvåpen er folke
rettsstridige, S.tid. 3588- 3589 (31.5.95). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at Nobels 

fredspris for 1995 er tildelt Joseph Rotblat og Pug
wash Conferences on Science and World Affairs. 
Ref. S.tid. 217 (18.10.95), og vedlagt protokollen. 

2. Leka kommune sender skriv datert 26. oktober 
1995 vedrørende Frankrikes neglisjering av folke
meningen mot kjernefYsiske prøvesprengninger 
på Mururoa-atollen. 
Ref. S.tid. 923 (10.11.95), og vedlagt protokollen. 

3. Brev fra Evenes kommune datert 22. november 
1995 vedrørende protest motfranske atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 1843 (18.12.95), og vedlagt protokollen. 

4. Forslag fra Paul Chaffey om ikke å tildele eierret
tigheter eller operatøransvar til franske oljeselska
per i 15. konsesjonsrunde. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 6.12.95 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden.) 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 701, Innst. S. 106, S.tid. 
2042-2049 (16.1.96) og avvist. 
(2 forslag- herav l fra Sp, SV og KrF om aksjoner 
mot land som foretar atomprøvesprengninger, 
ikke bifalt med 56 mot 44 stemmer.) 

5. Lillesand kommune sender skriv datert 22. desem
ber 1995 med uttalelse fra kommunestyret ved
rørende Frankrikes og Kinas atomprøvespreng
ninger. 
Ref. S.tid. 2049 (16.1.96), og vedlagt protokollen. 

6. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaffey om å 
bekrefte Norges selvpålagte begrensninger i sik
kerhetspolitikken. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.2.96 fra For
svarsdepartementet v/statsråden til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 701, lnnst. S. 151, S.tid. 
2903-2907, 2930 (19.3.96) og ikke bifalt. 
(3 forslag fra SV som var inntatt i Dok. 8-forsla
get, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om tvetydige reaksjoner 

i forhold til de franske atomprøvesprengningene, 
når forsvarsministeren vurderer en milliardkon
trakt om innkjøp av franske jagerfly, samtidig som 
utenriksministeren protesterer overfor franske 
myndigheter, S.tid. 1394-1395 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om tiltak 
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og informasjon i samband med at norske barn for 
ca 35 år sidanjikk store stråledosar gjennom melk 
som var radioaktiv, S.tid. 3368-3369 (8.5.96). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om utplassering av 

NATO-atomvåpen ved utvidelse av NATO til øst
europeiske land, S.tid. 3524-3525 (15.5.96). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om opprettelse av 
traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden og Balti
kum, S.tid. 3525-3526 (15.5.96). 

1996-97 
Ill. Spørsmål: 

1. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorfor Norge 
avstod fra å stemme for en resolusjon i FN som ut
trykte støtte til Haag-domstolens avgjørelse om 
atomvåpen, S.tid. 1361-1362 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om at norske jagerfly
gere fra 1950- til1970-årene trente og hadde ordre 
om å gjennomføre bombetokt mot sovjetiske mål, 
også med atomvåpen, ifølge avisoppslag. (Trukket 
tilbake), S.tid. 3552 (28.5.97). 
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AVGIFTER 

Se også: FINANSER, KREDITTPOLITIKK, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, 
STATSBUDSJETTET, SÆRAVGIFTER, TOLL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 

E. Avgifter o.a. ti/folketrygden for 1994 og F. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangstnæringen for 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-12.11.93 ). 
(34 forslag - ingen bifalt.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. Inntatt i innst.: Brev av 
6.11.93 fra finansministeren til As stortingsgruppe 
og brev av 4.11.93 fra International Air Transport 
Association (lAT A) til finanskomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
(51 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF, V og RV 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER-

SENDT I og l forslag fra Sp, H, KrF og FrP 
bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Petter S. Løvik om å etablere over

gangsordningar i samband med nye grenser for 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond sitt 
distriktspolitiske virkeområde, S.tid. 2229 
(16.2.94). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvorvidt Norge i 
henhold til avtalen med EU kan opprettholde ord
ningen med differensiert arbeidsgiveravgift, S.tid. 
2736-2737 (23.3.94). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at departementet 
har operert med to satser for produktavgiften som 
dekker en rekke av fiskernes sosiale ordninger, 
slik at betydelige midler kan ha blitt unndratt fol
ketrygden, S.tid. 2847-2848 (13.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 

D. Avgifter o.a. til folketrygden for 1995 og E. 
Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 199 5. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

3. Avgiftsvedtakfor 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
(53 forslag- ingen bifalt.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996, G. Fastsetjing av 
avgifter o.a. ti/folketrygden for 1996, H. Produkt
avgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og sel
fangstnæringa for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
L De øvrige ikke bifalt.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
(49 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

4. Avgiftsvedtak for 1996. Endringer av kjøretøyav
giftene m.v. (Kap. 5508 COravgift i petroleums
virksomheten på kontinentalsokkelen; kap. 5536 

Avgift på motorvogner m.m. (omlegging av 
avgiftsgrunnlaget for engangsavgiften m. v. ); kap. 
5542 Avgift på mineralolje m.v.; kap. 5544 Avgift 
på kull og koks m.v.) 
(Vedlegg: Avgiftsmessig klassifisering av kjøre
tøy - Beskrivelse av dagens system. Vedlegg til 
innst.: Drivstofforbruket som beregningsgrunnlag 
for engangsavgift istedenfor motorens maksimale 
effekt eller slagvolum.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 13. Tillegg l, S.tid. 1576-1602, 1603-1622 
(8.12.95). 
( 43 forslag, herav 3 bifalt - l fra Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen og 2 fra Sp, KrF og V. De øvrige 
ikke bifalt. 3 forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp oversendt 

fra Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget 
ber Regjeringa i samband med salderingsproposi
sjonen komme tilbake med en vurdering av at 
lønnsinntekt blir fritatt for arbeidsgiveravgift når 
samla lønnsutbetaling pr. arbeidsgiver ikke over
stiger 30000 kroner pr. år.» 
S.tid. 1563, 1573 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Forslagets ordlyd endret før votering - «salde
ringsproposisjonen>> erstattet med «revidert nasjo
nalbudsjett».) 
(Jf. SKATTER IV, 2.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, 

E. Fastsettelse av avgifter m. v. til folketrygden for 
1997 (kap. 5700) og F. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 
1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
(43 forslag- ingen bifalt.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. V ed legg inntatt i innst.: Brev 
av 24.10.96 fra Finans- og tolldepartementet til 
Høyres stortingsgruppe vedr. avgiftsfritak for ver
neverdige fartøyer m. v.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
(85 forslag, herav l fra Sp, KrF og V bifalt. l for-

slag fra finanskomiteen vedr. lassbærere for tøm
mer bifalt. Komiteens innst. om avgiftsøkning for 
kombibiler ikke bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147- 1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og 

avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; olje
beskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; 
A/A-register.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 598, Innst. S. 86, S.tid. 
2047-2048,2062 (21.1.97) og desidert «Til obser
vasjon» kap. 1-5 og vedlagt protokollen kap.6. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt av Børre 

Rønningen om videreføring av den differensierte 
arbeidsgiveravgiften, som granskes av EFTAs 
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overvåkingsorgan ut fra statsstøtteregelverket i 
EØS, S. tid. 1522-1523 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å bruke vetoad
gangen EØS-avtala gir, dersom ESA slår fast at 

Avgifter 

ordninga med lavare arbeidsgjevaravgift i dist
rikta må leggast om. (Trukket tilbake), S.tid. 2442 
(19.2.97). 
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BANKER 

Se også: AKSJER, FINANSER, FORSIKRING, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSBANKER, 
STATSLÅN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

1640 Omstilling i banksektoren 
5691 Avkastning på bevilget kapital i Statens 

Bankinvesteringsfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldingen 1991 og 1992. Om Norges 

Banks, Kredittilsynets, Statens Banksikrings
fonds, Statens Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' 
og Verdipapirsentralens virksomhet i 1991 og 
1992. (Statsbankenes og Folketrygdfondets virk
somhet.) 
(Vedlegg: Redegjørelse for Finansdepartementets 
dispensasjons- og konsesjonspraksis, samt tillatel
ser gitt i medhold av finanslovgivningen. Inntatt i 
innst.: Svarbrev av 17.2.94 fra finansministeren 
om en forsert fusjon mellom Postbanken og Post-

giro. Brev av 3.2.94 fra finanskomiteen til Stortin
gets presidentskap vedr. behandling av sak om 
utnevnelse av T. Moland som sentralbanksjef. 
Brever vedr. Statens Banksikringsfonds engasje
ment i Fokus Bank.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 92, S.tid. 
2508-2513 (3.3.94). 

2. Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæ
ringen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 30 Bankkrisen. Le
der Preben Munthe.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3275 (3.5.94), Innst. S. 213. 
Ikke behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om det langsiktige 

statlige eierskap i forretningsbankene, S.tid. 
288-290 (27 .10.93). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kommunal
ministerens uttalelse om at rentemarginen i de pri
vate bankene er for liten, S.tid. 290-292 
(27.10.93). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om hvorvidt Stortinget 
reelt vil kunne diskutere bankstrukturen på fritt 
grunnlag når bankstrukturmeldingen kommer. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2020 (2.2.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1640 Omstilling i banksektoren 
5350 Tilbakeføring av midler fra Statens banksik

ringsfond 
5691 Avkastning på bevilget kapital i Statens 

bankinvesteringsfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1602 4602 Kredittilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæ

ringen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 30 Bankkrisen. Le
der Preben Munthe.) 
St.meld. 39 (1993-94), ref. S.tid. 3275 
(1993-94), Innst. S. 213 (1993-94), S.tid. 33-61 
(6.10.94). 
( 4 forslag om salg av statsaksjer og ev. sammen
slåing av Kreditkassen og Fokus Bank ikke bifalt.) 

2. Endringar i løyvingar på statsbudsjettet for 1994 
under Finans- og tolldepartementet. (Nytt kap. 
5350 Tilbakeføring av midlar frå Statens banksik
ringsfond; nytt vedtak om statsgaranti for lån til 
Noregs Kommunal bank.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 800, Innst. S. 28, S.tid. 
1467-1468 (11.11.94). 

3. Kredittmeldingen 1993. Om virksomheten til Nor-
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ges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikrings
fond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og 
Verdipapirsentralen i 1993. (Statsbankenes og 
Folketrygdfondets virksomhet.) 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet pr. mars 1994. 2. Saker behandlet av Fi
nansdepartementet i 1993 etter finansinstitusjons
loven, forsikringsvirksomhetsloven, banklovene 
og enkelte andre lover.) 
St. meld. 13, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 81, S.tid. 
2164-2185 (7.2.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komi
teens flertall om endr. av forskriftene om pen
sjonskasser mht. kapitaldekningskravet bifalt med 
56 mot 39 stemmer.) 

4 . Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV, KrF 
og RV oversendt fra Odelstinget 2. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det tas inn 
i vedtektene for Fokus Bank regler om stemme
retts- og eierbegrensning.» 
S.tid. 4310,4314 (16.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Harald Ellefsen pva. H, KrF, V og 
Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 2. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen utarbeide en 
plan for snarlig salg av de statlige eierandeler i 
bankene på en måte som bidrar til et bredt nasjo
nalt eierskap og med gunstig fortrinnsrett for 
samtlige norske statsborgere.» 
S.tid. 4310, 4314 (16.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp og SV 
oversendt fra Odelstinget 2. juni 1995: «Stortinget 
ber departementet foreta en vurdering av ordnin
gen med en spesialaksje (Galden Share) som gir 
staten rett til å blokkere vedtektsendringer. Denne 
vurdering forutsettes framlagt og behandlet i Stor
tinget før det statlige aksjesalg i Fokus Bank inn
ledes.» 

S.tid. 4310, 4314-4315 (16.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

7. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp oversendt 
fra Odelstinget 2. juni 1995: «Det henstilles til 
Regjeringen å utrede alternative eier- og organi
sasjonsmodeller for forretningsbankene, som kan 
sikre nasjonal styring og en bredere representasjon 
i de styrende organer i forretningsbankene .... » 
S.tid. 4310-4311, 4315 (16.6.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om Den norske 

Banks kjernekapital og soliditet er tilfredsstil
lende, S.tid. 2312- 2313 (22.2.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i finanslovgivningens regler om sær

skilte eierbegrensninger m. v. (Avvikling av eier
begrensningsregler og stiftelsesregler for uten
landske selskaper og adgang til filialetablering -
som følge av EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 221, Innst. O. 21, O.tid. 
246-247, 258-259 (19.12.94), Besl. O. 32, L.tid. 
27 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Sta
tens Bankinvesteringsfond m.v. (Investeringsfon
dets forvaltningsansvar for Sikringsfondet; inn
skrenking av foreleggelsesplikten; utvidelse av 
styret.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 565, Innst. O. 56, O.tid. 
708-726 (2.6.95), Besl. O. 63, L.tid. 53-54 
(7.6.95). Lov av 23. juni 1995. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget 
- av disse l fra Sp sendt Regjeringen og resten 
ikke bifalt-, 5 forslag om endr. av fonnålsparagra
fen ikke bifalt. 3 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4-7.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap. : 

5350 Tilbakeføring av midler fra Statens banksik
ringsfond 

5691 Avkastning på bevilget kapital i Statens 
bankinvesteringsfond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om å gi konsesjon til 

Aegon og under forutsetning av avvikling av stat
lig eierskap også å gi konsesjon til Den norske 
Bank om å kjøpe Vital Forsikring AS. 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2127 (25.1.96), og vedtatt 
ikke tatt under behandling. 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om Vital-saken. 
(Mistillitsforslag på bakgrunn av beslutning om å 
gi DnB og Aegon konsesjon til oppkjøp av Vital 
Forsikring AS.) 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2319-2331 (13.2.96). 
(Forslaget ble i samsvar med forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd bokstav d behandlet straks og ikke 
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bifalt med 97 mot 9 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Gudmund Restad, Per-Kristian Foss, 
Odd Holten, Lars Sponheim og Stephen Bråthen 
om salg av aksjer i Den norske Bank. (Ekstra 
AMS-kvote for 1996 for aksjekjøp i DnB.) 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 3930, S.tid. 3975-3999, 
4001-4002 (7.6.96) og ikke bifalt med 84 mot 74 
stemmer. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 2 forslag fra 
FrP ikke bifalt (levert inn etter kl. 09.00, realitets
votert over etter forretningsordenens § 28 tredje 
ledd bokstav d).) 
(Jf. HI, 5 samt S.tid. 3894-3895 og 3931-3932.) 

4. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at tidli
gere bankaksjonærer gis kompensasjon for tap 
pga. at myndighetene erklærte aksjene for verdi
løse. 
(Vedlegg til innst.: Korrespondanse til og fra fi
nanskomiteen i forbindelse med behandlingen av 
dokumentet. (Oversikt.) Vedlegg inntatt i innst.: 
Brev av 8.5.96 fra finansministeren til finansko
miteen, og brev av 11.6.96 fra Kredittilsynet til Fi
nansdepartementet.) 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 279, S.tid. 
4636-4648, 4715-4716 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H, V og Step
hen Bråthen ikke bifalt.) 

5. Kredittmeldingen 1994. Om Norges Banks, Kre
dittilsynets, Statens Banksikringsfonds, Statens 
Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' og Verdipapir
sentralens virksomhet i 1994. (Statsbankenes og 
Folketrygdfondets virksomhet; oversikt over 
innenlandske og utenlandske statslån; anmodning 
om tidligere framleggelse av Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet. 2. Saker behandlet av Finansdepartemen-

tet i 1994 etter finansinstitusjonsloven, forsik
ringsvirksomhetsloven, banklovene og enkelte 
andre lover. 3. Avtale om aksjeforvaltning mellom 
Statens Banksikringsfond og Statens Bankinveste
ringsfond. 4. Oversikt over filialetableringer og 
grenseoverskridende virksomhet i henhold til 
EØS-avtalen pr. 21. desember 1995.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 194, S.tid. 
4648-4649, 4716 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om tap av 

arbeidsplassar ved fusjoneringa mellom Postgiro 
og Norges Postbank, S.tid. 2151-2152 (31.1.96). 

2. Sp.spm. fra Jan Petersen om reduksjon i statens 
eierandel i Den norske Bank og Kreditkassen, 
S.tid. 2660- 2661 (6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om økningen av 
topplederlønningene i Den norske Bank, S.tid. 
2673-2674 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om nedleggelse av 
den eneste statlige bankfilialen i Gamlebyen, sam
tidig med planer om nedleggelse av Vålerenga 
postkontor, S.tid. 3879-3880 (5 .6.96). 

5. Spm. ved møtets slutt fra Johan J. Jakobsen om 
Statens Bankinvesteringsfonds nært forestående 
salg av statlige aksjer i Den norske Bank, i lys av 
et forslag om en ekstra AMS-kvote for aksjekjøp i 
Den norske Bank som er varslet til behandlingen 
av revidert nasjonalbudsjett, S.tid. 3882-3887 
(5.6.96). 
(Jf. Il, 3.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig 

administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5350 Tilbakeføring av midler fra Statens banksik
ringsfond 

5691 Avkastning pd bevilget kapital i Statens 
bankinvesteringsfond 

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske 
Investerings bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldinga 1995. Om Noregs Bank, Kredit

tilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bank
investeringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentra
len si verksemd i 1995. (Statsbankane og Folke
trygdfondets verksemd; oversikt over innan
landske og utanlandske statslån.) 
(Vedlegg: l. Brev frå Finans- og tolldepartemen
tet. 2. Saker handsama av Finansdepartementet i 
1995 etter finansinstitusjonslova, forsikringsverk
semdlova, banklovene og einskilde andre lover.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 140, Innst. S. 113, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). 

2. lnterp. fra Einar Steensnæs om utfordringene som 
kommer gjennom de internasjonale finansmarke
dene. 
S.tid. 2710-2719 (12.3.97). 
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(2 forslag fra KrF, hvorav l sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, og l sendt fi
nanskomiteen.) 
(Jf. sak 4.) 

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. 
Hagen om å oppnevne en uavhengig granskings
kommisjon for å gjennomføre en gransking av alle 
forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, 
med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myn
dighetenes mulige ansvar for denne, samt gjen
nomføre en vurdering av forholdet til de tidligere 
aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble 
nedskrevet til null. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 20.3.97 fra finansko
miteen vÆinar Steensnæs til finansminister Jens 
Stoltenberg, svarbrev av 7.4.97 fra Finansdeparte
mentet vedr. taushetsplikten.) 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 202, S.tid. 
3593-3608, 3611-3612 (30.5.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oppnevning av et granskingsutvalg bifalt.) 

4. Forslag fra Einar Steensnæs pva. KrF oversendt 
fra Stortinget 12. mars 1997 om praktiseringen av 
eierbegrensningsregelen i lov om finansierings
virksomhet. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 7.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen. 2. Svarbrev av 
10.6.97 fra finansministeren til Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe v/Signe Øye.) 
lnnst. S. 287, S.tid. 4554-4619, 4670- 4671 
(20.6.97) og enstemmig vedlagt protokollen. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komiteen 
bifalt mot As stemmer.) 
(Jf. sak 2 og Ill, l og 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om den kraftige kon

sentrasjonen i finansmarkedet de siste årene og 
den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og 
Storebrand, S. tid. 2880-2881 (9.4.97). 
(Jf. sak 2 og Il, 2 og 4.) 

2. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om å la Stortinget 
behandle bankstrukturen i Norge før Regjeringen 
avgjør konsesjonssakene aktualisert av flere 
fusjons- og oppkjøpsinitiativer, S.tid. 2907-2909 
(16.4.97). 
(Jf. sak l og Il, 2 og 4.) 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hva staten hadde 
tjent i verdistigning på sine aksjer i Fokus Bank 
hvis banken ikke var blitt solgt til private interes
ser, S.tid. 3137-3138 (30.4.97). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at selskapet Ara
cruz Celulose i Brasil, som staten er involvert i 
gjennom Den norske Bank, nekter å gi tilbake 
landområder til tupinikim- og guarani-indianeme, 
S.tid. 3551-3552 (28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig 

administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 25 Sikringsordninger og 
offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjo
ner. Leder Erling Selvig.) 
Ot.prp. 63 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
lnnst. O. 3, O.tid. 7-12, 16-26 (18.10.96), Besl. 
O. 5, L.tid. 3-4 (15.11.96). Lov av 6. desember 
1996. 
( 6 forslag i Odelstinget og 2 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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BARN 

Se også: BARNEHAGER, BARNETRYGD, BARNEVERN, FAMILIE, SVANGERSKAP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169- 1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformål 
857 Barne- og ungdomstiltak 

(2 forslag fra henholdsvis Sp og KrF og fra H og 
FrP bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Lisbeth 

Holand, Solveig Sollie, Lars Sponheim og Erling 
Folkvord om opphold på humanitært grunnlag for 
barnefamilier og barn under 18 år. 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 3219, lnnst. S. 158, S.tid. 
4048-4070, 4071 (8.6.94) og avvist med 78 mot 
39 stemmer. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tiltak for å sikre 

barns rett til samvær med begge foreldrene etter et 
samlivsbrudd, når barneloven nå skal revideres, 
S.tid. 2450-2452 (2.3.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
857 Barne- og ungdomstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Grethe Fossli om Norges engasjement 

mot barnearbeid. S.tid. 3661- 3670, 3672 
(2.6.95). 
(3 forslag sendt Regjeringen, hhv. 2 fra Grethe 
Fossli og l fra Sp - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å utvide ordnin

gen med personlige assistenter for funksjonshem
mede, S.tid. 2111-2112 (1.2.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

857 Barne- og ungdomstiltak 
(3 forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. barne- og 
ungdomsorganisasjoner bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapit

tel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepar
tementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne
og familiedepartementet- samanslåing av sosial
forskingsinstitusjonar. (Kap. 857 Barne- og ung-
domstiltak.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 176, S.tid. 
3598-3599, 3607-3608 (21.5.96). 
(Jf. VITENSKAP I, 5.) 

2. Forslag fra John Alvheim og Fridtjof Frank Gun
dersen om en handlingsplan for styrking av Jam i-
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lien som basis for barn og unges oppvekstvilkår. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 3158 (23.4.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Are Næss om behandlingen av barn 

med leppe-/ganespalte ved Regionsykehuset i 
Tromsø, S.tid. 1419-1420 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Statsministerens 
uttalelse i nyttårstalen om forholdet mellom det 

offentliges ansvar og foreldres ansvar for barn, 
S.tid. 2088 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tilbud om be
handling av barn og ungdom for spilleavhengig
het ved psykiatrisk avdeling ved Vest-Agder Sent
ralsykehus, S.tid. 2342-2343 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om reklame- og 
sponsorreglene for barneprogram i NRK og de 
kommersielle kanalene, S.tid. 2696-2697 
(6.3.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
857 Barne- og ungdomstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra John Alvheim og Fridtjof Frank Gun

dersen om en handlingsplan for styrking av fami
lien som basis for barn og unges oppvekstvilkår. 
(Vedlegg til innst.: l) forslag 30 i Dok. 7 B 
(1994-95). 2) svarbrev av 10.6.96 fra Barne- og 
familiedepartementet v/statsråden til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 78 (1995-96), ref. S.tid. 3158 (23.4.96), 
Innst. S. 62, S.tid. 1593-1597, 1609 (10.12.96). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og Roy N. Wetterstad 
bifalt med 55 mot 50 stemmer.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 857.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

3. Forslag fra Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å 
lovfeste barns rett til et godt miljø. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2325, lnnst. S. 162, S.tid. 
3332-3333, 3365 (15.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H og Roy N. 
Wetterstad oversendt fra Odelstinget 6. juni 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen innarbeide i barnelo
ven at det er ønskelig at foreldrene har felles 
omsorg i tiden fram til avtale er inngdtt eller 
avgjørelse om omsorg er truffet.» 
S.tid. 4159, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

5. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen innarbeide i barneloven at felles foreldrean
svar skal følge automatisk av farskapet og at 
samme regler skal gjelde både gifte og ugifte.» 

S.tid. 4160, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

6. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen fremme nytt forslag til barnelov, som skal ha 
som utgangspunkt at barn skal sikres rett til og 
behov for regelmessig, kontinuerlig og likeverdig 
kontakt med begge sine foreldre, og foreldres an
svar for likeverdig omsorg overfor sine barn, uav
hengig av sin sivile status.» 
S.tid. 4160, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Øystein Hedstrøm om at ny barnelov 

og nytt bidragssystem igjen er utsatt, og om å 
benytte en settestatsråd i sluttbehandlingen, da 
statsråden er leder av Arbeiderpartiets kvinnebe
vegelse, S.tid. 1622-1623 (11.12.96). 

2. M.spm. fra Solveig Sollie om økonomiske og and
re vilkår for frivillige organisasjoner og nye regler 
for statsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjo
ner, S.tid. 1988-1989 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å hjelpe til med å 
vidareføre Olympic Aid-aksjonen, som Norges 
Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite vil 
halde fram med, S.tid. 2004-2005 (15.1.97). 

4. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om integre
ring av barn og unge med innvandrer- og flykt
ningbakgrunn, bl.a. via barne- og ungdomsorgani
sasjoner, S.tid. 2345 (12.2.97). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om utlendingsloven 
og hensyn til barns tilknytning til Norge ved å ha 
vokst opp her, i lys av at familier etter 10-15 år har 
blitt nekta videre opphold, S.tid. 2359-2360 
(12.2.97). 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om at flere kommu
ner pga. nye forskrifter har planer om å legge ned 
lekeplasser fordi de blir for dyre å drive, S.tid. 
2707 (12.3.97). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om myndighetenes 
reaksjon når en av foreldrene tar barn ulovlig ut 
av landet, på tross av rettsforlik om delt omsorg, 
S.tid. 3023-3024 (23.4.97). 

8. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en drlig «Barnets 
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dag» med fokusering på barns oppvekstvilkår i 
hjem og samfunn, S. tid. 3559-3560 (28.5.97). 

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvifor Regje
ringa ikkje vil innarbeide Dei sameinte nasjonane 
sin barnekonvensjon barne lova, S. tid. 
3744-3745 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om pass (passloven). 

(Vedlegg: l. Passinstruksen av 4. april1952. Sær
skilt vedlegg: NOU 1994: 13 Passlov. Leder Erik 
Møse.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 570, Innst. O. 91, O.tid. 
827-828, 864-866 (5.6.97), Besl. O. 109, L.tid. 
56 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke 
bifalt.) 

2. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 omfolke
trygd og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern 
og arbeidsmiljø m.v. (Rett til pennisjon og ytelser 
fra folketrygden for personer som overtar foreld
reansvar ved dødsfall.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 569, Innst. O. 101, O.tid. 
886-895, 903-904 (6.6.97), Besl. O. 119, L.tid. 

59 (10.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra komiteen bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

3. Endringer i lov 8. aprill981 nr. 7 om barn og for
eldre (barnelova). (Endringer i regler om farskap, 
morskap, foreldreansvar, samvær, delt bosted.) 
(Vedlegg: l. Utenlands rett. 2. Lov av 8. aprill981 
nr. 7 om barn og foreldre (Parallelloppstilling). 
Vedlegg til innst.: Vedlegg til sænnerknader fra 
Roy N. Wetterstad.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 570, Innst. O. 100, O.tid. 
886-895, 904-910 (6.6.97), Besl. O. 120, L.tid. 
59-60 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(15 forslag i Odelstinget, l fra H og Wetterstad, l 
fra SV, 2 fra Christiansen og W etterstad sendt 
Stortinget. l forslag fra Sp, H, SV og Haukvik 
bifalt. 4 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2; Il, 4-6 og FAMILIE Il, 10.) 

4. Endringer i lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneom
bud. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 26 Barneombud og 
barndom i Norge. Leder Edvard Befring.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 564 (15.4.97). 
(Ikke behandlet.) 
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BARNEHAGER 

Se også: BARN, BARNEVERN, FAMILIE 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St. prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

856 Barnehager 
(l forslag fra Grethe G. Fossum pva. familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 856 Barnehager.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 889, Innst. S. 36, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen oppnevne en uavhengig offentlig 
kommisjon med et bredt mandat til å granske 
Bjugn-saken. 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 2071, Innst. S. 123, S.tid. 
3361-3379 (10.5.94) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Morten Lund og Jorunn Ringstad om 
at Stortinget skal be Regjeringen foreta en samla 
gjennomgang av forløpet av barnehagesaken fra 
Bjugn og legge fram forslag som kan bøte på de 
skader som bygdesamfunnet er påført. 
Dok. 8: 26, ref. S.tid. 2422, Innst. S. 123, S.tid. 
3361-3380 (10.5.94) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om behovet for før

skolelærere etter endringen i grunnskoleloven 
som gir alle 6-åringer rett til et førskoletilbud, 
S.tid. 3697-3698 (25 .5.94). 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om barnehager (barnehageloven). 

(Vedlegg: Oversikt over høringsinstanser. Sær
skilte vedlegg: l. NOU 1992: 17 Rammeplan for 
barnehagen. Leder Unni Bleken. 2. Samisk tillegg 
til rammeplanen.) 
Ot.prp. 68, ref. O. tid. 271 (9.5.94) og ikke behand
let. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

856 Barnehager 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Barne- og familiedepartementet. (Kap. 
846 Barnehager.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 41, S.tid. 1602 
(8.12.94). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. februar 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen arbeide aktivt for å 
bedre barns oppvekstmiljø. I denne sammenheng 
bør røylifrie skoler og barnehager være et mål.» 

S.tid. 2185 (7.2.95) og bifalt. 
(Jf. FOLKEHELSE IV, l.) 

3. Forslag fra Eli Sollied Øveraas på vegne av Sp, H 
og KrF oversendt fra Odelstinget 14. februar 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa presisere overfor kom
munene at det ved l. gangs utlysing etter kvalifi
sert personell er høve til å søke etter personar utan 
godkjent utdanning. Det må gå klart fram av utly
singsteksten at det primært er søkt etter personar 
med godkjent utdanning.» (Stillingar for pedago
giske leiarar i bamehagar.) 
S.tid. 2369-2370 (23.2.95) og bifalt med 56 mot 
37 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Eli Sollied Øveraas på vegne av Sp, 
SV og KrF oversendt fra Odelstinget 14. februar 
1995: «Stortinget ber Regjeringen i forskriftene til 
barnehageloven legge til grunn at mangel på fag
utdannede pedagogiske ledere ikke skal løses ved 
at antall barn pr. pedagogisk leder økes.» 
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S.tid. 2370 (23.2.95} og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.} 

5. Forslag fra Lars Sponheim oversendt fra Odelstin
get 14. februar 1995 på vegne av V: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere hvorvidt § 21 i barneha
geloven helt eller delvis kan erstattes av regler 
som sikrer at domstolene gjennomfører individu
ell behandling etter straffelovens § 29 av alle typer 
saker som gjelder seksuelle overgrep, og at det i 
hvert enkelt tilfelle vurderes om en skal fradøm
mes retten til å ha stilling som gjelder arbeid med 
barn.» 
S.tid. 2370 (23.2.95} og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord på :vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Det hen
stilles til Regjeringa å innarbeide i forskriftenes 
bemanningsnorm at førskolelærere som er tilsatt 
for å arbeide spesielt med funksjonshemmede 
barn, skal komme i tillegg til førskolelærere som 
arbeider med hele barnegruppa.» 
S.tid. 2370 (23.2.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Det hen
stilles til Regjeringa å legge fram forslag om lov
festing av minimumskrav til bemannings- og are
a/normer for barnehagen.» 
S.tid. 2370 (23.2.95} og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Stortinget 
ber Regjeringa snarest legge fram en plan for 
utdanning av førskolelærere som samsvarer med 
målet om full barnehagedekning.» 
S.tid. 2370-2371 (23.2.95) og bifalt med 49 mot 
43 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

9. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Stortinget 
ber Regjeringa utforme forskriftene slik at 

åpningstida i barnehagene kan utvides slik at alle 
foreldre kan benytte seg av barnehagetilbudet.» 
S.tid. 2371 (23.2.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.} 

10. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Stortinget 
ber Regjeringa legge fram forslag om å endre 
betegnelsen <<familiebarnehage». Lov og forskrif
ter bør ikke inneholde ord og begreper som gir 
misvisende inntrykk av at slike barnetilsynsord
ninger er barnehage.» 
S.tid. 2371 (23 .2.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.} 

11. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemmede førskolebarns rett til språkopplæring 
(opplæring i tegnspråk som førstespråk). 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 170, S.tid. 
3811 - 3816, 3816-3817 (7.6.95) og vedlagt proto
kollen . 
(2 forslag, hvorav l fra SV ikke bifalt og l fra RV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om barnehager (barnehageloven). 

(Vedlegg: Oversikt over høringsinstanser. Sær
skilte vedlegg: l. NOU 1992: 17 Rammeplan for 
barnehagen. Leder Unni Bleken. 2. Samisk tillegg 
til rammeplanen.) 
Ot.prp. 68 (1993 - 94), ref. O.tid. 271 (9.5.94), 
Innst. O. 28, O.tid. 310-358 (14.2.95), Besl. O. 
38, L.tid. 31 - 33 (23.2.95}, Besl. L. 1, O.tid. 359 
(9.3.95), BesLO. 39, ref. L.tid 34 (21.3.95). Lov av 
5. mai 1995. 
(33 forslag i Odelstinget, hvorav 8 sendt Stortin
get. Resten ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, 
hvorav l om opprydding i paragrafnummerering 
bifalt. (Lagtingsanmerkning - anmerkningen 
bifalt ved 2. gangs behandling i Odelstinget.) 
(Jf. Il, 3-10.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
856 Barnehager 

(1 forslag fra H og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Barne- ogfamiliedepartementet. (Kap. 
856 Barnehager.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 922, Innst. S. 43, S.tid. 1428, 
1509 (30.11.95). 

2. Forslag fra Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gun
dersen om å be Regjeringen endre forskriften til 
lov om vern mot tobakkskader, slik at det blir til
latt med røykerom i skoler og barnehager. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2657, S.tid. 2775-2783 
(12.3.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens§ 28 tredje ledd bokstav c.) 
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3. Forslag fra Jorunn Hageler, Rolf Ketil Bjørn og 
Kristin Halvorsen om å be Regjeringen iverksette 
tiltak for å sikre at den nasjonale barnehagepoli
tikken blir videreført. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 239, S.tid. 
4190- 4202, 4206 (12.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om utbygging av barneha

ger, S.tid. 2161 (31.1.96). 
2. Sp.spm. fra Karin Lian om kommunal utbyg

gingsplikt for barnehager. (Trukket tilbake), S.tid. 
2161 (31.1.96). 

3. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om lokalisering av 
opplæring for 6-åringer til barnehagene, S.tid. 
2446 (21.2.96). 

4. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om problem for 
døve barn i barnehage. (Trukket tilbake), S.tid. 
2801 (13 .3.96). 

5. Sp.spm. fra Eli Solli ed Øveraas om spesielle pro
blem for døve barn i barnehage i samband med 
opplæring teiknspråk, S.tid. 2947-2949 
(20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om krav 
om foreldrebetaling for heildagstilbod for 6-årin
gar, når dei berre ynskjer å benytte kjemetida, 
S.tid. 3008-3009 (27.3.96). 

7. Sp.spm. fra Bente Bjørnstad, framsatt av Carl I. 
Hagen om Oslo SVs forslag om særskilte tiltak for 
å rekruttere kvalifisert personale til barnehager 
med mange fargede barn, S.tid. 3728-3729 
(29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Barne- ogfamiliedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

85 6 Barnehager 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 856.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

2. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til 
barnetrygden (kontantstøtteordning). 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.12.96 fra 
Barne- og familiedepartementet til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 301, Innst. S. 87, S.tid. 
1810-1815, 1832-1833 (18.12.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen for vurdering i forbindelse med 
Langtidsprogrammet for 1997-200 l. (Komiteens 
innstilling om å avvise forslaget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Inga Kval bukt pva. Sp oversendt fra 
Stortinget 9. april 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen sørge for at det iverksettes tiltak for forbed
ring av inneklimaet i skoler og barnehager.» 
S.tid. 2899 (9.4.97), Innst. S. 169, S.tid. 
3100-3105, 3117-3118 (29.4.97) og avvist. 
(Jf. FOLKEHELSE, Il 6.) 

4. Økt førskole lærerdekning. 
(Vedlegg: Førskolelærermangel pr. 15.12.95.) 
St.meld. 52, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 263, S.tid. 

4292- 4298, 4315-4316 (17.6.97). 
(Jf. Ill, 5 og 6; SKOLER I, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Erlend 

Grimstad om forenkling av regelverket for foreld
re som ønsker å starte en familiebarnehage, S.tid. 
74-75 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Erna Solberg om fordelingsvirknin
gene av barnehager versus kontantstøtte, med 
henvisning til Longva-utvalgets vurderinger og 
statsrådens uttalelser om spørsmålet, S.tid. 
1615-1617 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om kva ein 
vil gjera for å oppnåful/ barnehagedekning innan 
2000, S. tid. 1620-1622 (11.12.96). 

4. M.spm. fra Erling Folkvord om at målet om full 
barnehagedekning innan 2000 kan verte oppfylt 
ved at høg pris stengjer mange ute, slik som på 
Romsås i Oslo, S.tid. 2550-2551 (5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at det i flere kom
muner skjæres ned på bemanningen i barnehager 
for barn under 3 år, f.eks. i Bodø til l voksen pr. 4 
barn, S.tid. 3558-3559 (28.5.97). 
(Jf. neste sak, Il, 4; SKOLER I 1.) 

6. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om at stats
råden ynskjer meir fleksible løysingar når det 
gjeld forholdet mellom talet på vaksne og barn i 
barnehagar, S.tid. 3760-3761 (4.6.97). 
(Jf. forrige sak, Il, 4; SKOLER I, l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19om barnehager. 

(Forvaltnings- og kontrollrutiner for statlige til
skudd til private barnehager.) 
(Vedlegg: l. Brev av 1.11.95 fra Riksrevisjonen til 
Barne- og familiedepartementet. 2. Brev av 
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20.5.97 fra Barne- og familiedepartementet til 
familiekomiteen med undervedlegg brev av 
27.3. 96 fra Kommunaldepartementet.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 512, Innst. O. 79, O.tid. 

775-782, 786-787 (29.5.97), Besl. O. 100, L.tid. 
51 (5.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra Sp, H, KrF, Haukvik og 
W etterstad bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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BARNETRYGD 

Se også: BARN, FAMILIE, PERSONBESKATNING, SOSIAL VESEN, TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
845 Barnetrygd 

(2 forslag fra H og SV bifalt.) 
(Jf. IV, l og STATSBUDSJETTET I, 34 - salde
ringen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 845 Barnetrygd.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 889, Innst. S. 36, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barne

trygd. (Bortfall av retten til utvidet barnetrygd for 
samboere.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 4, Innst. O. 9, O.tid. 86-91 
(9.12.93), Besl. O. 14, L.tid. 10 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(Jf. I, 1.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
845 Barnetrygd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Barne- ogfamiliedepartementet. (Kap. 
845 Barnetrygd.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 800, Innst. S. 41, S.tid. 1602 
(8.12.94). 

2. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Einar Steensnæs om å heve barnetrygd
alderen til 18 år. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
845 Barnetrygd 

(2 forslag fra H bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Barne- ogfamiliedepartementet. (Kap. 
845 Barnetrygd.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 922, Innst. S. 43, S.tid. 1428, 
1509 (30.11.95). 

2. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Einar Steensnæs om å heve barnetrygd
alderen til 18 år. 
Dok. 8: 70 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 92, S.tid. 1716-1717, 1760 (14.12.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2om barne

trygd. (Om anke i bametrygdsaker.) (Rikstrygde
verket som første ankeinstans.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 72, Innst. O. 37, O.tid. 216 
(15.2.96), Besl. O. 43, L.tid. 26 (20.2.96). Lov av 
l. mars 1996. 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

845 Barnetrygd 
(2 forslag fra H, SV og Roy N. Wetterstad bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 845.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

2. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til 

barnetrygden (kontantstøtteordning). 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.12.96 fra 
Barne- og familiedepartementet til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 301, Innst. S. 87, S.tid. 
1810-1815, 1832-1833 (18.12.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen for vurdering i forbindelse med 
Langtidsprogrammet for 1997-2001. (Komiteens 
innstilling om å avvise forslaget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, SV og RV 
oversendt fra Odelstinget 16. juni 1997: «Stortin
get ber Regjeringen endre forskriften til skattelo
vens § 78 nr. 2 som sikrer at barnetrygd ikke med
regnes som «skattefri inntekt» ved vurderingen av 
om en skattyter oppfyller vilkårene i skattelovens 
§ 78 nr. 2.» 
S.tid. 4619, 4671 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. SKATTER IV, Il.) 



-49- Barnevern 

BARNEVERN 

Se også: BARN, BARNEHAGER, FAMILIE 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosialdepartementet og Barne- og familie
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

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

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 854 Tiltak i barne
og ungdomsvernet, merutgifter ved fy lkesnemn
dene.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 889, Innst. S. 36, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

2. lnterp. fra Karin Lian om å iverksette tiltak for å 
hindre utbredelse av volds- og sexvideofilmer, 
S.tid. 2809-2828 (12.4.94). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis fra A og 
fra Sp, SV og KrF - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim og 
Kjellaug Nakkim om tiltak for å redusere krimina
litet blant barn og unge. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 131, S.tid. 
3864-3886 (2.6.94) og avvist. (Forslagene med 
tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 

4. Seksuelle overgrep mot barn. Eit overgrep er eit 

for mykje. 
St.meld. 53 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 
174, s. tid. 4493-4508, 4516 (16.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Carl I. Hagen om fornyet behandling 

av barnevernets vedtak om omsorgsovertakelse av 
Elisabeth Østgårds datter, S.tid. 294-295 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om at ansatte i barne
vernet har uttrykt bekymring over nedgangen i 
omsorgsovertakelser av barn, S.tid. 729-730 
(17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Elisabeth Øst
gård etter instruks fra departementet ble arrestert 
på tross av statsrådens løfte om amnesti til retts
saken 16. november 1993, S.tid. 730-731 
(17 .11.93 ). 

4. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å sikrefosterforeldre 
og beredskapshjem brukbare lønnsbetingelser og 
faglig oppfølging, S.tid. 2568-2569 (16.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneom

bud. (Oppnevning av Barneombudets råd.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 271, Innst. O. 55, O.tid. 497 
(7.6.94), Besl. O. 70, L.tid. 32 (10.6.94). Lov av 
24. juni 1994. 

2. Endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barne
verntjenester (barnevernloven). 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 273 (19.5.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosialdepartementet og Barne- og familie
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
850 
854 

Barneombudet 
Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lars Sponheim om å få enframstilling 

av erfaringene med barnevernloven i form av en 
redegjørelse for Stortinget eller eventuelt en stor
tingsmelding, med særlig vekt på den enkeltes 
rettsvern og praksis når det gjelder midlertidig 
overtakelse av omsorg i barnevernsaker. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 3.5.95 fra Barne- og 
familiedepartementet, statsråden, til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 2664, Innst. S. 147, S.tid. 
3315-3316, 3332 (16.5.95) og enstemmig vedlagt 
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protokollen. (Komiteens innst. om å be Regjerin
gen redegjøre for Stortinget erfaringene med bar
nevernloven med vekt på den enkeltes rettsvern og 
praksis vedr. midlertidig overtakelse av omsorg i 
barnevernsaker, enstemmig bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Mai 

Gythfeldt om at FN-komiteen for barnets rettighe
ter har bedt Norge endre lovanvendelsen når det 
gjelder barn som søker asyl, S.tid. 1574-1576 
(7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om at fylkesnemndene 
sjelden fatter vedtak omforlengelse av 12-måne
ders tvangsplassering av barn i institusjon, slik 
barnevernloven gir hjemmel for, S.tid. 2100-2101 
(1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre barn mot 
overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2319-2320 (22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om Barneombudets 
rolle i Bjugn-saken, som i en dom i saken ble gitt 
flengende kritikk, S.tid. 2320-2321 (22.2.95). 

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om en vurdering av 
konflikter som oppstår mellom kommuner og fyl
keskommuner angående barnevernstiltak for per
soner over 18 år, S.tid. 2465-2466 (8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om planar om å la 
10 000 vernepliktige ta del i eitforsøksprosjekt om 
pedofili, S.tid. 2680 (22.3.95). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om besteforeldre 
generelt er uskikket til å være fosterforeldre for 
egne barnebarn, eller om det kun gjelder dem med 
et kristent livssyn, S.tid. 2959 (26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barne

verntjenester (barnevernloven). (Bestemmelse om 
forsøksvirksomhet; hjemmel for fravikelse av 
taushetsplikt; gjennomføring av tvangsvedtak.) 
Ot.prp. 71 (1993-94), ref. O.tid. 273 (19.5.94), 
Innst. O. l, O.tid. 18-24 (20.10.94), Besl. O. 4, 
L.tid. 5 (4.11.94). Lov av 25. november 1994. 
(l forslag ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosialdepartementet og Barne- og familie
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

611 Tiltak for barn og unge 
850 Barneombudet 
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 611 Barne- og ungdomsvern.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 75, S.tid. 1671, 
1686 (12.12.95). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapit
tel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepar
tementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne
og familiedepartementet - samanslåing av sosial
forskingsinstitusjonar. (Kap. 854 Tiltak i barne-
og ungdomsvernet.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3096, lnnst. S. 176, S.tid. 
3598-3599, 3607-3608 (21.5.96). 
(Jf. VITENSKAP I, 5.) 

3. Barnevernet. 

St.meld. 39, ref. S.tid. 3354 (7.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen og John Alvheim om til
tak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i til
litskrise. 
Dok. 8: 17, ref. S.tid. 1688 (12.12.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om barneverntjenestens 

oppfølgingsansvar overfor biologiske foreldre 
som er fratatt omsorgen for et barn, S.tid. 
1551-1552 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om advokatbistand i 
barnevernssaker, hvor det kan oppstå forskjeller 
mellom det offentlige og den private part, S.tid. 
1552-1553 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om kvalitetskrav til 
asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere, 
S.tid. 3362-3363 (8.5.96). 

4. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om lang tid for 
handsaming av søknadar frå einslege mindreårige 
asylsøkjarar, S.tid. 3376-3377 (8.5.96). 

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

tjenester (barnevernloven). 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 87, Innst. O. 42, O.tid. 
218-219 (7.3.96), Besl. O. 44, L.tid. 27 (26.3.96). 
Lov av 12. april 1996. 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
850 Barneombudet 
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Barnevernet. 

St.meld. 39 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 6, S.tid. 317-341 (22.10.96). 
(6 forslag; hvorav l fra Sp, H og Roy N. Wetter
stad og l fra V sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 4 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen og John Alvheim om til
tak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i til
litskrise. 
(Vedlegg: Svarbrev av 20.5.96 fra Barne- og fami
liedepartementet v l statsråd Grete Berget.) 
Dok. 8: 17 (1995-96), ref. S.tid. 1688 (12.12.95), 
Innst. S. 5, S.tid. 317-339, 340-342 (22.10.96) og 
avvist. 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Interp. fra Lisbeth Holand om å snu den negative 
utviklingen med økende barne- og ungdomskrimi
nalitet. 
S.tid. 1583-1589 (6.12.96). 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 854.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. januar 1997: 
«Regjeringen anmodes om å vurdere i hvilken 
grad det er nødvendig å endre eller klargjøre regler 
i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenes
ter slik at barnevernets tvangsmyndighet kan 
benyttes også som et ledd i å forebygge kriminali
tet eller som et ledd i en etterfølgende reaksjon på 
kriminelle handlinger.» 
S.tid. 2334, 2335 (11.2.97) og bifalt mot l stemme. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Jorunn Hageler og Erik Solheim om at 
Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestil
lingsombudet og Forbrukerombudet. 
Dok. 8: 108 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 107, 
S.tid. 2525-2531,2543-2544 (27.2.97) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling Il om 
ombudenes roller og uavhengighet enstemmig 
bifalt.) 

7. Forslag fra Jan Simonsen om tiltak mot seksuelle 
overgrep mot barn. 

Dok. 109 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 121, 
S.tid. 2731-2736, 2742 (18.3.97) og avvist. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om ung

dom i fosterheim eller barnevernsinstitusjon som 
får bortebuarstipend når dei er elevar i vidare
gåande skule, S.tid. 1378-1379 (27.11.96). 

2. M.spm. fra John Ingolf Alvheim om regelverket 
for utvelgelse av fosterhjem, i lys av tilfeller av 
grov omsorgssvikt og seksuell misbruk av foster
barn, S.tid. 2264-2265 (5.2.97). 

3. M.spm. fra Kjellaug Nakkim om å bruke tvangs
myndighet etter barneverns lovens § 4-24 som 
forebyggende tiltak i kriminelle tilfeller, S.tid. 
2270-2271 (5.2.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Anders C. Sjaastad og Kjellaug Nak

kim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 
Almindelig borgerlig Straffelov. (Om senkning av 
den kriminelle lavalder.) 
Dok. 8: 11, ref. O.tid. 98, Innst. O. 45, O.tid. 
381-388 (21.1.97) og avvist. 
(2 forslag, hvorav l sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 5.) 

2. Endringer i straffeprosessloven (observasjon av 
små barn m.m.). 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 162, Innst. O. 51, O.tid. 
502-508 (11.3.97), Besl. O. 76, L.tid. 36 
(20.3.97). Lov av 23. mai 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen om lov om endringer i 
lov av 22. mai 1902 nr. 10 om Almindelig borger
lig Straffelov (straffeloven) (endring av§ 195 førs
te og annet ledd, som medfører økning og innfø
ring av minimumsstraff). 
Dok. 8: 111 (1995-96), ref. O.tid. 3, Innst. O. 50, 
O.tid. 509, 511-512 (18.3.97) og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

4. Framlegg frå Olav Akselsen om lov om endringer 
i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 
nr. 10. (Bedre rettsvern for barn.) (Seksuelle over
grep.) 
Dok. 8: 89, ref. O.tid. 664 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

5. Endringer i lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneom
bud. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 26 Barneombud og 
barndom i Norge. Leder Edvard Befring.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 564 (15.4.97). 
(Ikke behandlet.) 



Bedriftsbeskatning -52 -

BEDRIFTSBESKATNING 

Se også: PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRADRAG, SKATTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994 

m.m. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 

11.11.-12.11. 93). 
(34 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Norsk Hydro skal 

ha foretatt finansdisposisjoner for å unndra over 
400 mill. kroner i skatt i Norge, S.tid. 2752-2753 
(23.3.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995 

m.m. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571 - 738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen og Øystein Hedstrøm om 

å erstatte «delingsmodellen» med en «uttaksmo
dell» i bedriftsbeskatningen i forbindelse med 
evaluering av skattereformen. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 21.4.95 fra 
Finansdepartementet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 204, S.tid. 
4424, 4441-42 (19.6.95) og avvist. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

2. Forslag frå Gudmund Restad pva. Sp, H, V og 
Stephen Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen utrede en gene
rell ordning for skattestimulert avsetning av risi
kokapital uavhengig av eier- eller selskapsform.» 
S.tid. 4443 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

3. Forslag frå Erna Solberg pva. H, SV, V, RV og 
Stephen Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen fremlegge for
slag til forskrifter om liberale yrker og tilsvarende 
erverv til behandling i Stortinget.» 
S.tid. 4443 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

4. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre forskrifter av 
10. november 1992 nr. 788 § 6, slik at en aktiv eier 
eller en som identifiseres med denne ikke utløser 
delingsplikt i selskapet før vedkommende arbeids
aktivitet overstiger 600 timer pr. år.» 
S.tid. 4443-4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

5. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre retningslinjer 
for fastsettelse av formuesskattegrunnlaget slik at 
koblingen til kapitalavkastningsgrunnlaget opp
hører.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

6. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre regelverket for 
delingsselskap, slik at det ved helhetlig salg av et 
selskap som dermed ikke lenger blir underlagt 
delingsreglene, fastsettes en andel av overskuddet 
lik antallet måneder de tidligere eiere har vært 
aktiv som utgangspunkt for beregning av positiv 
personinntekt.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

7. Forslag fra Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen forberede den lovtekniske gjennomføringen 
av et skråtak etter de kriterier som fremkommer i 
Høyres merknader, og legge det frem for Stortin
get i Ot.prp. nr. l for 1995-96.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 
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8. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen foreta en empirisk prøving av følgende kri
terium: «korrigert næringsinntekt delt på lønn til 
ansatte som ikke er aktive eiere pluss beregnet ka
pitalinntekt» for å vurdere hvordan kriteriet slår ut 
på ulike typer bransjer.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

9. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen utarbeide lovendringer og forskrifter som 
sikrer muligheten for å få fastsatt goodwill som del 
av kapitalavkastningsgrunnlaget gjennom en 
metode med taksering etter de retningslinjer som 
er angitt i Høyres merknader i innstillingen. Re
gelverket bes fremlagt for Stortinget i forbindelse 
med budsjettbehandlingen for 1996.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

10. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen lage overgangsordninger som gir eksis
terende og nye delingsbedrifter adgang til ny fast
settelse av verdi ved særskilt taksering. Verdset
telsen skal følge samme fremgangsmåte og regel
verk som tidligere.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

11. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen endre trygderegelverket slik at beregnet 
personinntekt fra arbeid før pensjonerings- eller 
uføretidspunkt ikke medfører avkorting i trygde
ytelser.» 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

12. Forslag frå Eilef A. Meland pva. SV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen nedsette et offentlig utvalg med mandat å 
utrede uttaksmodellen som alternativ delingsme
tode til kildemodellen. Utredningsrapporten forut
settes fremlagt innen utgangen av 1996 og skal 
inneholde forslag til skatte1ovtekst som er nødven
dig for overgang til et nytt delingssystem for næ
ringsinntekt.)> 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

13. Forslag frå Lars Sponheim pva. V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa gå gjennom samanhen
gen mellom trygdereglar og delingsmodellen og 
kome tilbake med forslag om endring av skatte
lova eller forskrifter til lova slik at berekna per
soninntekt for inntekter frå år før ein blir trygda 
ikkje skal føre til avkorting av trygdeutbetalin
gaf.)) 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

14. Forslag frå Lars Sponheim pva. V oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa oppnemne ei utgreiingsgruppe som skal 
legge fram forslag om ei skatteordning som byg
ger på skattlegging ved uttak av inntekter til 
erstatning for dagens delingsreglar basert på kilde
modellen .... )) 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

15. Forslag frå Lars Sponheim pva. V oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa i samband med statsbudsjettet for 1996 legge 
fram ei vurdering av korleis ei vriding frå mins
tefrådrag til klassefrådrag kan gjennomførast 
med sikte på å auke samla skattefrådrag for perso
nar med svært låge inntekter.)) 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

16. Forslag frå Erling Folkvord pva. RV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa kome med framlegg om å endre skattesyste
met slik at arbeidsinntekt og kapitalinntekt blir 
skattlagt etter dei same prinsippa og dei same sat
sane. Dette skal gjelde både trygdeavgift og skatt 
til kommune, fylkeskommune og stat.. .. Delings
modellen skal opphevast samtidig med ei slik end
ring av skattesystemet.» 
S.tid. 4445-4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

17. Forslag frå Erling Folkvord pva. RV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa kome med framlegg til korleis pensjons
grunnlaget i Folketrygda kan fastsetjast for dei 
som ikkje har lønsinntekt o.l. Det er ein føresetnad 
at det ikkje skal leggjast avgjerande vekt på den 
inntekta som den trygda tidlegare har vorte skatt
lagt for.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

18. Forslag frå Stephen Bråthen oversendt frå Odels
tinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
oppnevne en utredningsgruppe som skal legge 
frem forslag om en skattemodell som bygger på 
skattlegging ved uttak av inntekter til erstatning 
for dagens delingsregler basert på kildeprinsippet. 
Utredningsgruppens rapport forutsettes lagt frem 
for Stortinget innen utgangen av 1996.)) 
S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

19. Forslag frå Stephen Bråthen oversendt frå Odels
tinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
oppnevne en uavhengig utredningsgruppe med 
oppdrag å beregne de faktiske fordelingsvirknin
ger av et skattesystem med progressive skattesat
ser på inntekt og formue, herunder beregne effek
tivitetstapet i økonomien som følge av komplise
rende regler med store satsforskjeller på hhv. skatt 
på lønns- og kapitalinntekt, målt opp mot et sys
tem hvor satsen på kapitalinntekt holdes på dagens 
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nivå og skatt på arbeidsinntekt senkes til 28 pst. 
ekskl. trygdeavgift .... » 
S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

20. Forslag oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa gå gjennom og vurdere 
skattereglane for konsern, ut frå prinsippet om 
stadbunden skattlegging. Saka blir lagd fram for 
Stortinget så snart som mogleg.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore Nordtun om at Oljeskattekonto

ret synes å legge opp til en endring i skattereglene 
for gass gjennom Statpipe-ledningen, og følger for 
berørte kommuners og fylkeskommuners inntek
ter, S.tid. 1572 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at skattemyndig
hetene godtar smøring av utanlandske firma som 
fradrag i inntekta dersom det er utgifter som er 
nødvendig for inntekts erverv, S. tid. 2607-2607 
(15.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Endr. i liknings

lova og selskapsskattelova på bakgrunn av oppret
ting av sentralskattekontor; endr. i RISK-reglane
den praktiske og likningstekniske gjennomfø
ringa; delingsmodellen og korreksjonsinntekt; 
endr. i skattebetalingslova; omtale av skattereglar 
for kooperativt eigd livtrygdningsaksjeselskap -
Samvirke Livsforsikring AlS; morarenter ved for
sinket betaling av merverdiavgift.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 149, lnnst. O. 24, O.tid. 

240-244, 252-258 (19.12.94), Besl. O. 26-29, 
L.tid. 26 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

2. Skatteopplegget 1995- Lovendringer. (Fradrags
rammen i norskkontrollerte utenlandske selskaper 
i lavskatteland- NOKUS-selskap.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 14, Innst. O. 24, O.tid. 
240-244, 252-258 (19.12.94), Besl. O. 30, L.tid. 
26-27 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Evaluering av deler av skattereformen. (Delings
modellen; deltakerlignet selskap; NOKUS-reg
lene; godtgjørelsesmetoden for beskatning av ak
sjeutbytte; inntekt av enkeltoppdrag hvor skattyter 
har resultatansvar; realisasjonsprinsippet som 
periodiseringsprinsipp for ikke regnskapspliktige; 
kapitalbeskatningen; arveavgift; gjennomskjæring 
for å omgjøre utbytte til lønn; skattemessig gjen
nomskjæring som følge av eiermessig omorgani
sering; foreldrefradrag; forholdet til trygderettig
heter; konsernbeskatning.) 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til innst.: Spørsmål fra 
finanskomiteen og de enkelte partier til finansmi
nisteren og finansministerens svar.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 221, Innst. O. 72, O.tid. 
874-922 (16.6.95), Besl. O. 84, 85, 86, L.tid. 
63 - 64 (19.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
(32 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, H, KrF, 
V og Stephen Bråthen bifalt og 18 forslag sendt 
Stortinget (ingen bifalt). 2 forslag fra komiteen til 
innstilling sendt Stortinget (og bifalt). 2 forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l og 2-20.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996, m.m. (Endr. under 
A pga. innføring av fleksibel kapitalavkastnings
rate ved evalueringen av delingsmodellen.) 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l. De øvrige ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Morten Lund om gjeninnføring av en 

ordning med fondsavsetninger for næringslivet. 
(Forslag oversendt fra Stortinget 23. mai 1995.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 17.10.95 fra 

finansministeren til finanskomiteen.) 
Innst. S. 56, S.tid. 1563-1569, 1574 (7.12.95) og 
avvist. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

2 . Forslag fra Erna Solberg pva. Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen følge 
opp merknadene fra Senterpartiet, Høyre, Kriste
lig Folkeparti og representanten Stephen Bråthen 
om foreldrefradrag, ligningskontorenes mulighet 
til å benytte gjennomskjæringsregelen til å 
omgjøre utbytte til lønn, og forskriftene for 300 
timers begrensingen for arbeidsinnsats i delings
selskap, slik disse fremkommer under pkt. 1.2.2, 
9.2 og 11.1 i Innst. O. nr. 47 for 1995-96.» 
S.tid. 2985-2986, 2987 (26.3.96) og bifalt med 
presidentens dobbeltstemme. (Forslagsteksten ble 
rettet av forslagsstilleren - «Venstre» tilføyd etter 
«Kristelig Folkeparti».) 
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IV. Lovsaker: 
l. Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper. 

Ot.prp. 71, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 

(kap. 5501 og 5507). 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
(43 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 

1996: «Stortinget ber Regjeringen i et eget doku
ment legge fram en årlig orientering om departe
mentets praksis når det gjelder saker behandlet 
med hjemmel i omdanne/ses/oven.» 
S.tid. 1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96) og enstem
mig bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og 
Kristin Krohn Devold om å bedre rammevilkårene 
for aktivt eierskap og familiebedrifter gjennom 
endringer i delingsmodellen og arveavgiften. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 290, S.tid. 
4554-4619, 4669-4670 (20.6.97) og avvist. 
( 6 forslag, hvorav l ikke framsatt og resten ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skattereg/er for fusjon og fisjon av selskaper. 

Ot.prp. 71 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 36, O.tid. 311-314, 343-346 (12.12.96), 
Besl. O. 51-52, L. tid. 25 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt. l forslag til vedtak fra komiteen sendt Stor
tinget.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselska
per. (Skattelette for rederiene.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse fra næringsko
miteen av 6.12.96.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 41, Innst. O. 37, O.tid. 

328-341, 348-358 (12.12.96), Besl. O. 55-59, 
L.tid. 26-27 (17.12.96). Lov av 20. desember 
1996. 
(25 forslag i Odelstinget, 15 bifalt, resten ikke 
bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

3. Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for 
skatt betalt av utenlandsk datterselskap m.v. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 512, Innst. O. 62, O.tid. 
611-612, 626-628 (20.5.97), Besl. O. 89, L.tid. 
43-44 (29.5.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget ikke 
bifalt.) 

4. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og 
Oddvard Nilsen om lov om endringer i lov av 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Endringer i delingsmodellen for å 
bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og fami
liebedrifter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.97 fra finansminis
teren til finanskomiteen) 
Dok. 8: 75, ref. O.tid. 570, Innst. O. 107, O.tid. 
922-943, 955-956 (16.6.97) Besl. O. 137, L.tid. 
65-66 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(5 forslag i Odelstinget, l fra Sp, H, KrF, V, Bråt
hen og 2 fra Sp bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke 
bifalt. Forslaget avvist.) 
(Jf. Il, 2.) 

5. Forslag fra Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, 
Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar 
Steensnæs om lov om endringer i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). (Endring av §51 A-4 nr. 3 slik at offshore 
servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for 
beskatning av rederiselskaper.) 
(Vedlegg: l. Brev av 12.2. 97 til Finansdeparte
mentet fra KrFs stortingsgruppe v/Einar Steens
næs. 2. Svarbrev av 20.2.97 fra Finansdeparte
mentet. Vedlegg til innst.: Brev av 30.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 77, ref. O.tid. 642, Innst. O. 108, O.tid. 
943-945, 956 (16.6.97), Besl. O. 138, L.tid. 
66-67 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(Forslaget bifalt med 50 mot 47 stemmer. l forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 
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BERGVERK 

Se også: INDUSTRI 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
932 3932 Norges geologiske undersøkelser 
933 3933 Bergvesenet 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å høre Sametin

get og fylkestinget vedrørende rettigheter ved 
mineralleting i Finnmark, aktualisert av søknad 
fra Rio Holding Norway A/S, S.tid. 307 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at Statskog uten å 
informere Sametinget gav Rio Holding Norway 
AlS rett til prospektering etter ikke mutbare mine
raler i Finnmark, i lys av ILO-konvensjonens 
artikkel 15, S.tid. 703-705 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om at de finske eierne 
av Grong Gruber presser på for økt utvinnings
tempo og redusert arbeidsstokk, og trusselen dette 

innebærer for Røyrvik-samfunnet, S.tid. 
1580-1581 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Johanne Gaup om Statskog SFs til
latelse til å drive muting etter diamanter i ni kom
muner i Finnmark til Rio Holding Norway AS og 
Ashton Mining Ltd., og følgene for den sårbare 
naturen, S.tid. 3280-3282 (4.5.94). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hvorvidt mine
ral utvinning som følge av Rio Holding Norway 
AS' letetillatelse for Karasjok vil være i samsvar 
med omstilling i reindriften på samiske premisser, 
S.tid. 3416-3417 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om kommunal- og 
arbeidsministerens uttalelse om at sametingspresi
denten har gått utover sin fullmakt i Rio Holding
saken, S.tid. 3417-3418 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at løftet om å 
høre Sametinget om mineralleting på Finnmarks
vidda ikke er fulgt opp i saken vedr. Ashton 
Mining, og jordsalgsstyrets vedtak satt til side, 
S.tid. 3687-3689 (25.5.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

932 3932 Norges geologiske undersøkelser 
933 3933 Bergvesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 932/3932 Norges geologiske undersøkelse.) 

St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 33, S.tid. 
1597-1598 (8.12.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om lnvest in Norway, 

ei avdeling i SND, som nå vil kartleggja førekom
star av industrimineral og stein med tanke på en
gelske investorar, S.tid. 2248-2250 (15.2.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

932 3932 Norges geologiske undersøkelser 
933 3933 Bergvesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
932/3932 Norges geologiske undersøkelse; kap. 
933/3933 Bergvesenet.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 68, S.tid. 1799, 
1836-1838 (18.12.95). 
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2. Den 82. internasjonale arbeidskonferanse i 
Geneve 1995. (Konvensjon 176 og rekommanda
sjon 183 om sikkerhet og helse i bergindustrien. 
Protokoll av 1995 om utvidelse av konvensjon 81 
om arbeidstilsyn i industri og handel til å gjelde 
for ikke-kommersiell tjenestesektor.) 

(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. -3. Norsk og engelsk tekst for: Konven
sjon nr. 176. Rekommandasjon nr. 183. Protokoll 
av 1995 til konvensjon nr. 81, 1947.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2784, Innst. S. 172, S.tid. 
3419-3420, 3448 (13.5 .96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

932 3932 Norges geologiske undersøkelse 
933 3933 Bergvesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 932/3932 og 3933 .) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 
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BIBLIOTEK OG LITTERATUR 

Se også: KULTUR, MASSEMEDIER, SPRÅK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939- 1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 

280 3280 Riksbibliotektjenesten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

326 3326 Bibliotek og litteraturformål 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å sørge for at 

Stortinget får behandle eventuelle forslag til end
ringer i bransjeavtalen for bokomsetning, S.tid. 
2099-2100 (9.2.94). 

2. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om å vektlegge 
kultur- og distriktspolitiske hensyn og ordningen 
med lik pris og opprettholde bokhandlernes ene
rett til salg av skolebøker, S.tid. 2100-2101 
(9.2.94). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det er 
eit stort udekt behov for lydlitteratur både i grunn
skule og vidaregåande opplæring, S.tid. 
3831-3833 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

280 3280 Riksbibliotektjenesten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom-

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid.l133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
326 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om bibliotektjenes

tens rolle som informasjonsleverandør i Reform 
94, S.tid. 3573-3574 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

280 3280 Riksbibliotektjenesten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
326 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 

(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. fengselsbib
liotek bifalt. l forslag fra H, SV og KrF vedr. stu
diebiblioteket i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 

sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jorunn Hageler og Øystein Djupedal 

om å utvide innkjøpsordningen for voksenlittera
tur fra 1000 till550 eksemplarer. 
Dok. 8: 21, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 221, S.tid. 
3811-3813, 3850 (4.6.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om oppretting av et 

nytt samlende statlig organ til erstatning for Riks
bibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn, S.tid. 
3531-3532 (15.5.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.l2, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
280 3280 Riksbibliotektjenesten 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

326 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 
(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. diverse bev. 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi

nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT-veien «hit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. lnterp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor-

masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om eit Henrik Ibsen

institutt i Oslo, til dømes i den gamle bankbygnin
gen etter Norges Bank, S.tid. 1388-1389 
(27.11.96). 

2. M.spm. fra Børge Brende om at planleggings- og 
samordningsministeren gikk ut med støtte til ini
tiativet om søndagsåpne biblioteker noen dager 
etter at kommunalministeren hadde avslått det, 
S.tid. 3011 (23.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. 

Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 
4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeids
miljø m. v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j 
slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved 
norske bibliotek.) 
Dok. 8: 64, ref. O.tid. 527, lnnst. O. 64, O.tid. 
591-593, 618 (20.5.97), Besl. O. 84, L.tid. 43 
(29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 
(Forslaget bifalt.) 
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BILLIGHETSERSTATNINGER 

Se også: STORTINGET, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 63 Billighetserstatning til 
kommunene Sel og V å gå.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St. prp. 21, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 63 og 64, S.tid. 
2069-2070 (8.2.94). 
{l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

3. Billighetserstatninger av statskassen. (4 anker tatt 
til følge; l trukket tilbake.) 

St.prp. 36, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 138, S.tid. 
4044, 4070 (8.6.94). 

4. Forslag fra Anneliese Dørum om at det gis billig
hetserstatning til husstander som må flytte fra 
egen bolig på Gardermoen i forbindelse med 
utbygging av ny hovedflyplass. 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk å sørge for at Wil

liam Jørgensen får sin rettelige pensjon eller 
annen tilfredsstillende økonomisk kompensasjon, 
S .tid. 3816-3817 (1.6.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam

ferdselsdepartementet. (Dok. 8: 65 for 1993-94 
om forslag fra Anneliese Dørum om billighetser
statning i forbindelse med Gardermo-utbyggin
gen.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

2. Rettferdsvederlag av statskassa. (l søknad innvil
get, 3 anker tatt til følge.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 92, S.tid. 
2217-2218 (14.2.95). 

3. Nord-Hålogaland Veteranforening av 1940 sender 
skriv datert 14. mars 1995 med søknad om erstat
ning/or tapte personlige eiendeler på bakgrunn av 
deltakelse i krigshandlingene ved Narvik i 1940. 
Ref. S.tid. 2744 (28.3.95), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. neste sak.) 

4. Skriv fra Erling Mekiassen, Fredvang i Lofoten, 
datert 22. mars 1995, med anmodning om krigs
pensjon og erstatning for tapte personlige eiende
ler under deltakelse i krigshandlingene i 1940. 
Ref. S.tid. 2848 ( 4.4.95), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Billighetserstatninger av statskassen. (Erstatnin
ger tillobotomerte; 2 saker vedr. personer som har 
vært holdt fanget/i forvaring i utlandet; 3 søknader 
innvilget, 5 anker tatt til følge.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 205, S.tid. 
3918-3923, 3973-3974 (12.6.95). 
(l forslag fra RV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

6. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 74, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Billighetserstatninger av statskassen. 

St.prp. 74 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 17, S.tid. 672, 680-681 (7.11.95). 

2. Rettferdsvederlag av statskassa. (l søknad innvil
get, 2 anker tatt til følge; utvalg til å vurdere støtte
ordninger for lobotomerte.) 

St.prp. 28, ref. S.tid. 1997, Innst. S. 128, S.tid. 
2755-2758, 2759-2760 (7.3.96). 
(Jf. HELSEVESEN Il, 11 og 12 samt Ill, 9.) 

3. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 89, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
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1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Billighetserstatninger av statskassen. (28 søkna

der innvilget, 2 anker tatt til følge; orientering om 
billighetserstatningsordningen; erstatning til 
omstreifere; heving av beløpsgrensen.) 
St.prp. 89 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 75, S.tid. 1648-1654, 1655-1656 
(12.12.96). 
(l forslag fra RV om en gjennomgang av alle søk
nadene fra taterne sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Rettferdsvederlag av statskassa. (l søknad innvil
get, 8 anker tatt til følge.) 

St. prp. 29, ref. S.tid. 1717, lnnst. S. 139, S.tid. 
2666, 2673-2674 (11.3.97). 

3. Billighetserstatninger av statskassen. (3 anker tatt 
til følge.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 201, S.tid. 
3525, 3532-3533 (27.5.97). 

4. Billighetserstatning av statskassen. ( 4 anker tatt til 
følge.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3399, Innst. S. 255, S.tid. 
4326, 4398 - 4399 (18.6.97). 

5. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 81. 
(Ikke behandlet.) 
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BOLIGBYGGING 

Se også: BYGNINGSVESEN, DEN NORSKE STATS HUSBANK, FORBRUKERSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag på boligstøtte ytet av statsbankene 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 
585 Selskapet for innvandrer- og jlyktningeboli

ger, avviklingskostnader 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen om endrede ret

ningslinjer for Husbankens sanering av fellesgjeld 
i borettslag. (Trukket tilbake.) 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 428, Innst. S. 104, S.tid. 2720 
(21.3.94). 

2. Gjeldsordninger for borettslag omfattet av byfor
nyelsesvedtak. 
(Vedlegg til innst.: 5 svarbrev fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet v/statsråden til kommunal
komiteen.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 162, S.tid. 

4109-4141, 4154-4159 (9.6.94). 
(12 forslag, hvorav l fra SV bifalt. 4 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis l fra Sp og KrF, 2 fra 
RV og l fra V - se REGJERINGEN OVER
SENDT. Komiteens innstilling vedr. gjeldsnormer 
og et fond for gjeldssanering bifalt.) 
(Jf. IV, l og STATSBUDSJETTET I, 2 og 34.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre en variert 

boligmasse på Fornebu på arealene som blir fri
gjort etter nedleggelsen av flyplassen, S.tid. 
3824-3825 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Eva Lian, Arild Lund, Børre Rønnin

gen og Odd Holten om endring i lov av l. mars 
1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank. (Etter
givelse av fordringer for borettslag omfattet av 
byfornyelse.) 
Dok. 8: 55, ref. O.tid. 354, Innst. O. 66, O.tid. 604 
(14.6.94), Besl. O. 75, L.tid. 41 (17.6.94). Lov av 
5. august 1994. 
(Jf. Il, 2 og STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
585 Selskapet for innvandrer- og jlyktningboli

ger, avviklingskostnader 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak; kap. 585 
Selskapet for innvandrer- og flyktningboliger, av
viklingskostnader; kap. 585 Oppstartingstilskudd 
til nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 

2. Levekår og boforhold i storbyene. (Kriminalitets
forebygging; miljøtiltak gjennom trafikksanering; 
bomiljøtiltak, byfornyelse, gjeldsordninger; 
befolkningssammensetning, norskopplæring for 
innvandrere; kulturvern og byutvikling; utfordrin
ger for de enkelte storbyene; tiltaksspekter for 
Oslo indre øst.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over bydeler og befolkning i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 2. Statis
tiske delområder rangert etter sosioøkonomisk 
indeks. 3. Dårligste tiendedel av boligkretser i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rangert 
etter indeksverdi. 1990. Jf. NOU 1993: 17 Levekår 
i Norge. Leder Svein Longva.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 208, S.tid. 
4064-4105, 4142-4145 (14.6.95) og enst. vedlagt 
protokollen. 
(14 forslag; l fra FrP om norskopplæring for inn
vandrerkvinner bifalt. Komiteens innst. vedr. 
gjeldsordning for beboere i byfornyede sameier 
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bifalt, og henstilling om en melding med hand
lingsplan for storbyutvikling sendt Regjeringen.) 

3. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis 
Johansen om at byfomyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfomyede borettslag. 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 3017 (2.5.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss, framsatt av Kristin 

Krohn Devold om en henstilling fra OBOS om å 
endre lov om borettslag slik at borettslagene står 
fritt i valg av revisor, S.tid. 1612-1613 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om gjeldssanering for 
borettslaget Markveien 9 ved å tilbakeføre lån til 
Husbanken, S.tid. 1889-1890 (18.L95). 

3. Sp.spm. fra Eva Lian om å forlenge søknadsfristen 
når det gjelder gjeldsnedskrivingfor byfornyelses
ofrene, S.tid. 2592-2593 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om en vurdering av si
tuasjoner med utbygging av strandsonen i tett
bygde strøk, med eksempel i Bærum kommune 
hvor slik tillatelse er gitt, S.tid. 2956-2957 
(26.4.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap. : 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
585 Selskapet for innvandrer- og flyktningboli

ger, avviklingskostnader 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 
(Jf. Il, L) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis 

Johansen om at byfornyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfomyede borettslag. 
(Vedlegg til innst.: L og 2. Brev av 25.10. og 
30.3.95 fra Oslo kommune Byrådsavdeling for 
kultur og byutvikling til kommunalkomiteen.) 
Dok. 8: 68 (1994-95), ref. S.tid. 3017 (2.5.95), 
Innst. S. 36, S.tid. 1225-1265, 1277-1278 
(22.11.95) og vedtatt sendt Regjeringen for nær
mere oppfølging ved salderingen av statsbudsjet
tet for 1996. 
(l forslag fra A ikke bifalt.) 
(Jf. l, 1.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak; kap. 586 
Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arve Lønnum om bygging av flykt

ningboliger i kommunene bidrar til å forebygge 
alminnelige oppfatninger om at flyktninger får 
særfordeler, S.tid. 932-933 (15.11.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endringer i 

lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering 
m.v. for boliger. (Endring av § 2 andre ledd for 
dermed å tette igjen det juridiske smutthull et som i 
dag gjør at Oslo, Bergen og Trondheim kommune 
fritt kan øke husleien i førkrigsboliger etter eget 
forgodtbefinnende.) 
Dok. 8: 44, ref. O.tid. 216, Innst. O. 59, O.tid. 
382-387 (28.5.96) og vedlagt protokollen. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF og H, ingen bifalt.) 

2. Lov om eierseksjoner ( eierseksjonsloven). 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 232 (14.3.96). (Ikke behand
let.) 

3. Forslag fra Eva Lian og Morten Lund om endring i 
lov av l. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 
Husbank, slik at sameiere i byfomyede boligsam
eier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssane
ring selv om sameiet ikke tidligere har vært orga
nisert som borettslag. 
Dok. 8: 104, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjems-

plasser 
(l forslag fra Sp og H vedr. kap. 586 bifalt. l for
slag fra kommunalkomiteen vedr. nye ensengsrom 
i sykehjem bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag oversendt fra Odelstinget 5. desember 

1996: «Dok. 8: 104 (1995-96) - forslag fra Eva 
Lian og Morten Lund om endring i lov av l. mars 
1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank, slik at 
sameiere i byfomyede boligsameier vil bli omfat
tet av ordningen om gjeldssanering selv om 
sameiet ikke tidligere har vært organisert som bo
rettslag - oversendes Regjeringen for oppføl
ging.>> 
S.tid. 1795, 1831 (18.12.96) og bifalt med 60 mot 
45 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Samordning av Kommunal- og arbeidsdeparte
mentets bostøtteordning og Sosial- og helsedepar
tementets botilskuddsordning. 
(Vedlegg til innst.: 3 svarbrev av henholdsvis 
12.12., 13.12. og 16.12.96 fra Kommunal- og ar
beidsdepartementet, v/statsråd Kjell Opseth til 
kommunalkomiteen. Inntatt i innst.: Sosialkomi
teens uttalelse av 13.1.97.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 99, S.tid. 
2124-2128, 2130-2131 (23.1.97). 
(l forslag fra KrF med støtte fra Sp og SV ikke 
bifalt.) 
(Jf. sakene 5-7 og Ill, 8, 9 og 12.) 

3. lnterp. fra Eva Lian om tiltak som kan gjøre det 
lettere for ungdom å skaffe seg bolig. 
S.tid. 2795-2801, 2803-2804 (20.3.97). 
(l forslag fra A bifalt. 9 forslag, 2 fra A, 2 fra H og 
5 fra Eva Lian, Børre Rønningen og Ola T. Lånke 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

4. Interp. fra Morten Lund om boligprisene i Oslo
området og tiltak for å forebygge uheldig utvikling 
i bygge- og anleggsbransjen. 
S.tid. 2814-2821, 2822 (21.3.97). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

5. Oppfølging av samordning av de i stat lege bustøt
teordningane. (Kap. 580 Bostøtte og 2412 Den 
norske stats husbank, m.v.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444, 4533-4535 (19.6.97). 
(7 forslag, hvorav 2 fra H vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte bifalt. Komiteens innst. om bout-

giftstaket for en- og topersonshusholdninger 
bifalt. Komiteens innst. vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte enstemmig ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 2, 6, 7 og Ill, 8, 9 og 12.) 

6. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å endre 
regelverket for den nye samordnede bostøtteord
ningen slik at minstepensjonister og de som tren
ger det mest ikke faller utenfor ordningen eller 
ikke får den bostøtte de har behov for. 
Dok. 8: 82, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444, 4533-4535 (19.6.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sakene 2, 5 og 7.) 

7. Forslag fra John Alvheim om at ingen enkeltper
soner eller grupper får redusert sin bostøtte i for
hold til de ytelser de oppebar før samordningen av 
Kommunal- og arbeidsdepartementets og Sosial
og helsedepartementets bostøtteordninger ble ved
tatt. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444, 4533-4535 (19.6.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 2, 5 og 6.) 

8. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i 
berørte stats banker som hensyntar bl.a. Boligsam
virkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som be
lønner tiltak hos lånemottagere som reduserer 
statsbankenes utgifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.6.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 91, ref. S.tid. 3592, Innst. S. 288, S.tid. 
4554-4619, 4670 (20.6.97) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Sp og SV og sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å bekjempe fat

tigdom i Velferds-Norge, med henvisning til Frel
sesarmeens ekstratiltak for å gi husrom til husløse, 
S.tid. 1996-1998 (15.1.97). 

2. M.spm. fra Børre Rønningen om tiltak gjennom 
Husbanken for å gi eit betre bustadtilbod til ung
dom, funksjonshemma og einslege forsørgjarar, 
S.tid. 2269-2270 (5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om å hindre at boligpri
senes rekordstigning får fortsette, og om aktivite
ten i bygge-og anleggsbransjen, S.tid. 2273-2274 
(5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvorfor 
statens gårder på Meyerløkka ble overdratt til 
OBOS for videresalg til beboerne, og mulighetene 
for at boligene derved blir dyrere, S.tid. 2453 
(19.2.97). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum, framsatt av Rolf 
Terje Klungland om å sikre beboere i gårder som 
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skal byfornyes, med eksempel i en gård i St. Hall
vards gate i Gamlebyen som Ungdommens Selv
byggerlag skal rehabilitere, S. tid. 2755-2756 
(19.3.97). 

6. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om store 
forskjeller ved beregning av dokumentavgift ved 
tinglysing når barn bygger bolig på foreldrenes 
eiendom uten at tomt skilles ut, S.tid. 2882 
(9.4.97). 

7. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om en endring av 
skatteloven tilpasset individuell nedbetaling av 
gjeld for andelseiere i borettslag, S.tid. 
2923-2924 (16.4.97). 

8. M.spm. fra Ola T. Lånke om å revurdere boutgift
staket etter sammenslåing av bostøtte og tilskudd 
til reduksjon av boutgifter for pensjonister, S.tid. 
3005-3006 (23.4.97). 
(Jf. sakene 9 og 12 og Il, 2 og 5.) 

9. M.spm. fra Eva Lian om uheldige utslag av sam
ordningen av bostøtten for pensjonister, S.tid. 
3007 (23.4.97). 
(Jf. sakene 8 og 12 og Il, 2 og 5.) 

l O. M.spm. fra Børre Rønningen om at det no er 6000 
utan fast bustad i landet, og kva for tiltak Regje
ringa vil treffe og rå kommunane til, S.tid. 
3007-3008 (23.4.97). 

11. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om at det ved HVPU-reformen 
også skulle gis et boligtilbud til hjemmeboende 
psykisk utviklingshemmede, men at kun 20 av 250 
behovstrengende i Bergen har fått et slikt tilbud, 
S.tid. 3139-3140 (30.4.97). 

12. M.spm. fra Børre Rønningen om utilsikta verkna
der av samordninga av bustøtte og butilskot, då 
mange søkjarar har ratt redusert utbetalinga, S.tid. 
3542-3543 (28.5.97). 
(Jf. sakene 8 og 9 og Il, 2 og 5.) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Eva Lian og Morten Lund om endring i 

lov av l. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 
Husbank, slik at sameiere i byfornyede boligsam
eier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssane
ring selv om sameiet ikke tidligere har vært orga
nisert som borettslag. 
Dok. 8: 104 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 

Innst. O. 23, O.tid. 180-182, 192 (5.12.96) og 
sendt Regjeringen til oppfølging (via Stortinget). 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Lov om eierseksjoner ( eierseksjonsloven). 
(Vedlegg: l. Brev av 28.1.97 fa kommunalminis
teren til kommunalkomiteen. 2. Brev av 28.1.97 
fra professor Kåre Lilleholt, vedlegg til kommu
nalministerens brev.) 
Ot.prp. 33 (1995-96), ref. O.tid. 232 (14.3.96), 
Innst. O. 57, O.tid. 513-527 (20.3.97), Besl. O. 
78, L.tid. 37 (24.4.97). Lov av 23. mai 1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 

3. Lov om avta/ar med forbrukar og oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslova). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 9 Forbrukarentre
priselov. Leder Kåre Lilleholt. NOU 1993: 20 
Kjøp av ny bustad. Leder Kåre Lilleholt. Vedlegg 
til innst.: Oversettelse til bokmål av komiteens 
forslag til vedtak.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 374, Innst. O. 61, O.tid. 
612-617, 629-642 (20.5.97), Besl. O. 91, L.tid. 
44-45 (29.5.97). Besl. L. 2 (annullert), L.tid. 46 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(3 forslag i Odelstinget, deler av forslag fra Sp, H, 
KrF, Wetterstad og Haukvik bifalt. 3 forslag i 
Lagtinget, l fra Sp, H og KrF bifalt (lagtingsan
merkning). Lagtingsanmerkningen annullert i nytt 
lagtingsmøte 5.6.97.) 

4. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen
tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IP A; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg
ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L.tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget, 3 fra SP, H, KrF, 
V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
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BYGNINGSVESEN 

Se også: BOLIGBYGGING, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1993-94 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å handsama 

framtidige konsesjonssøknader om framføring av 
kraftliner etter plan- og bygningslova, etter sterk 
kritikk av NVE si konsesjonshandsaming, S.tid. 
334 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at staten vil overta 
planarbeidet for et nytt Rikshospital på Gaustad 
for Oslo kommune, S.tid. 1705-1707 (15.12.93). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Oslo kom
mune har nektet Rikshospitalet byggetillatelse for 
midlertidig oppføring av en brakke for fire isolater 
for å få økt kapasiteten for benmargstransplanta
sjoner, S.tid. 1965-1966 (26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å stoppe en over
etablering av kjøpesentre i Follo-regionen, med 
utbygging på Vinterbro i Ås og i Ski sentrum, 
S.tid. 2007-2008 (2.2.94). 

5. Sp.spm. fra Dagny Gartner Hovig om å pålegge 
kommunene å sørge for tilgang på arkitektfaglig 
kompetanse for bygningsrådene, S.tid. 
2430-2431 (2.3.94). 

6. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om kontrollen med den 
tekniske stand ved piper i norske hus og leilighe
ter, S. tid. 2550-2551 (16.3.94). 

7. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om statens til
sidesettelse av Oslos vedtatte reguleringsplan for 
nytt Rikshospital på Gaustad, og å få behandlet 

saken i Stortinget på ny for å samordne viktige 
miljøhensyn, S.tid. 2956-2958 (20.4.94). 

8. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen, framsatt 
av Arve Lønnum om Miljøverndepartementets 
opphevelse av Oslo bystyres vedtak om havneut
videlse på Filipstad, S. tid. 2962-2963 (20.4.94). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tilsidesetting av 
kommunestyrevedtak i Odda om at finna som skal 
utføre bygge- og anleggsoppdrag, skal ha tariffav
tale, S.tid. 3693 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov av 20. februar 1976 nr. 5 om 

samtykke til utbygging av næringsverksemd og 
om rettleiing om stadval (etablerings lova) og om 
endring i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 
nr. 77. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 33, Innst. O. 22, O.tid. 
139-149 (17.2.94), Besl. O. 31, L.tid. 17 (3.3.94). 
Lov av 18. mars 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i Plan- og bygningsloven. 
(Vedlegg: l. Forslag til fullstendig lovtekst. 2. 
Oversikt over nye begreper i plan- og bygnings
loven.) 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 220 (11.4.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
1. Forslag fra Eva Lian pva. Sp, H og KrF oversendt 

fra Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen å fremme forslag til godkjenningskri
terier slik at disse kan innarbeides direkte i 
loven.» (Plan- og bygningsloven.) 
S.tid. 2916-2918 (6.4.95) og bifalt med 53 mot 44 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Forslag fra Eva Lian pva. Sp, H og KrF oversendt 
fra Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om vilkår for pålegg 
om vedlikehold og utbedring slik at disse kan inn
arbeides direkte i loven.» (Plan- og bygnings
loven.) 
S.tid. 2917-2918 (6.4.95) og bifalt med 49 mot 37 

stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra Eva Lian pva. Sp, H og KrF oversendt 
fra Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen fortsette den igangsatte prøveordnin
gen med enkelte kommuner, Husbanken og For
svarets bygningstjeneste, som innebærer at disse 
innleverer oppgaver til likningsmyndighetene av 
ferdigstilte tiltak. Ordningen evalueres og foreleg
ges Stortinget før det eventuelt innføres en lovre
gulert ordning.» 
S.tid. 2917-2918 (6.4.95) og ikke bifalt med 50 
mot 48 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra Eva Lian pva. Sp, H og KrF oversendt 
fra Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber 



-67-

Regjeringen utrede en ordning med stikkprøve
kontroll og sanksjoner for å motvirke bruk av 
svart arbeid i forbindelse med bygg- og anleggs
virksomhet.» 
S.tid. 2917-2918 (6.4.95) og ikke bifalt med 50 
mot 48 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Eva Lian pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 3. april1995: «Stortinget ber 
Regjeringen om å innføre en ordning med bygge
fei/forsikring.» 
S.tid. 2917-2919 (6.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 3. april 1995: «Stortin
get ber Regjeringen utarbeide retningslinjer for ni
vået på gebyrfastsettelser for byggesaksbehand
linger.» S.tid. 2917-2919 (6.4.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber Regje
ringa utforme forskriftene nevnt i bygningslovens 
§ 106 a nr. 4 på en slik måte at det tas sikte på å 
øke tilgjengeligheten og selvstendigheten for funk
sjonshemmede. Kravene til forbedring av kommu
nikasjonsveier og forenklede løfteordninger må 
skjerpes i forhold til det forskriftsutkastet som nå 
er ute til høring. Installasjon og reparasjon av 
elektriske anlegg skal kun utføres av elektrofagar
beidere med offentlig godkjent fagbrev innen det 
aktuelle fagområdet.» 
S.tid. 2917-2919 (6.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

8. Forslag fra Arild Lund pva. H oversendt fra 
Odelstinget 3. april 1995: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag der Holt-utvalgets forslag 
om tidsfrister er innarbeidet i loven.» (Plan- og 
bygningsloven.) S.tid. 2917-2919 (6.4.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 
i kommune- og reguleringsplaner. 
Dok. 8: 84, ref. S.tid. 3555 (30.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunalde

partementet, på grunn av EØS-avtalen, har opp
heva eit vedtak i Odda kommunestyre om å krevje 
tariffavtaler på vanlege vilkår ved bygg- og an
leggsoppdrag, S.tid. 1891-1892 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om planer om 
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utbygging av flere kjøpesentre i Oslo-området og 
om de uheldige miljømessige konsekvensene slik 
utbygging ofte medfører, S.tid. 1895-1896 
(18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad, framsatt av Ola S. 
Ape/and om planer for å redusere nye etableringer 
av kjøpesentre, S.tid. 2445-2447 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om en vurdering av si
tuasjoner med utbygging av strandsonen i tett
bygde strøk, med eksempel i Bærum kommune 
hvor slik tillatelse er gitt, S.tid. 2956-2957 
(26.4.95). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for å for
hindre at EØS-avtalen fører til sosial dumping, 
med eksempel i et spansk bygningsfirma som har 
fått i oppdrag å totalrenovere flere SAS-hoteller, 
S.tid. 3207- 3208 (10.5.95). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å motverka at ein 
lokaliseringsstrid internt i Oslo by skal hindra 
eller utsetja gjennomføring av nybygg til Den 
Norske Opera, S.tid. 3583 (31.5.95). 

7. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om at Statsbygg 
forutsetter at prosjekteringsmøtene om Helgeland 
politikammer avholdes i Oslo, S.tid. 3593-3594 
(31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 

nr. 77. Bestemmelser om konsekvensutredninger. 
Tilpassing til EUs Rådsdirektiv 85/337 av 27. juni 
1985 om vurdering av visse offentlige og private 
prosjekters miljøvirkninger. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 85/337/EØF. 2. Forslag 
til revidert direktiv. 3. Om implementeringen av 
EU-direktivet i medlemslandene. 4. Oversikt over 
ord og begreper.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 261, Innst. O. 30, O.tid. 
359-361 (9.3.95), Besl. O. 40, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 4. august 1995. 

2. Endringer i Plan- og bygningsloven. (Kvalitetssik
ring.) 
(Vedlegg: l. Forslag til fullstendig lovtekst. 2. 
Oversikt over nye begreper i plan- og bygnings
loven.) 
Ot.prp. 39 (1993-94), ref. O.tid. 220 (11.4.94), 
Innst. O. 37, O.tid. 512-565 (3.4.95), Besl. O. 50, 
L.tid. 45-46 (6.4.95). Lov av 5. mai 1995. 
( 44 forslag i Odelstinget, hvorav 8 sendt Stortinget 
(2 bifalt, l sendt Regjeringen). 12 forslag fra Sp, H 
og KrF bifalt, herav 9 enstemmig. 4 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-8.) 

3. Lov om regulering av byggjeverksemd. 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 
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1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 

bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 
i kommune- og reguleringsplaner. 
Dok. 8: 84 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 81, S.tid. 1711-1712, 1721 (14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget, med tilslutning fra Sp, SV og KrF, ikke 
bifalt.) 

2. Forslag fra Morten Lund pva. Sp oversendt fra 
Odelstinget 30. januar 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å legge fram en egen sak om hvordan 
offentlige oppdragsgivere kan medvirke slik at det 
enkelte oppdrag og de offentlige oppdrag som hel
het gis en framdrift som bidrar til en optimal utnyt
ting av ressursene i bygge- og anleggsbransjen.» 
S.tid. 2183-2184, 2190 (6.2.96), og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om muligheter for å 

stoppe IKEAs planer om å bygge et varehus på 
22 000 m2 i Trondheim, S.tid. 1402-1403 
(29 .11. 95). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om urealistisk korte 
tidsfrister innenfor byggbransjen, ikke minst blant 
offentlige byggherrer, S.tid. 2055-2056 (17.1.96). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om arbeidet 
med ny lov om tomtefeste, S.tid. 2102-2103 
(24.1.96). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om planane for utbyg
ging av Tullinløkka i Oslo, S.tid. 2693-2694 
(6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om lovforslag ved
rørende den tekniske stand ved piper i hus og lei
ligheter, S.tid. 2939-2940 (20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om statlig godkjenning 
av nærmere 600 000 piper som ikke holder tett, 
S.tid. 3717-3718 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om regulering av byggjeverksemd. 

Ot.prp. 73 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 36, O.tid. 188-202 (30.1.96), Besl. O. 
39, L.tid. 26 (20.2.96). Lov av 22. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

2. Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 
14. juni 1985 nr. 77. Produkter til byggverk. Til
passing til EU's rådsdirektiv 89/106 av 22. desem
ber 1988 m.m. 
(Vedlegg: Lovspeil. Vedlegg til innst.: Brev av 
22.2.96 fra kommunalkomiteen til Kommunal- og 
arbeidsdepartementet og svarbrev av 27.2.96.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 202, Innst. O. 44, O.tid. 
230-232 (14.3.96), Besl. O. 46, L.tid. 27 
(26.3.96). Lov av 12. april 1996. 

3. Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (Utbed
ring av bestående byggverk; sentral godkjenning 
av utøvere for ansvarsrett). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23.4.96 fra kommu
nalkomiteen til kommunalministeren med svar av 
30.4.96.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 293, Innst. O. 58, O.tid. 
387-390 (28.5.96), Besl. O. 66, L. tid. 36 (6.6.96). 
Lov av 28. juni 1996. (l forslag fra SV ikke bifalt.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra justiskomiteen oversendt fra Odelstin

get 25. november 1996: «Stortinget ber Regjerin
gen om å fremme en proposisjon til presisering av 
skatteloven slik at realisasjonsgevinster som skyl
des innløsing av festetomt ikke gevinstbeskattes 
når det reinvesteres i lignende eiendom.>> 
S.tid. 1564, 1589-1590 (6.12.96) og bifalt med 50 
mot 43 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

2. Interp. fra Morten Lund om boligprisene i Oslo
området og tiltak for å forebygge uheldig utvikling 
i bygge- og anleggsbransjen. 
S.tid. 2814-2821, 2822 (21.3.97). 
(l forslag fra Spikke bifalt.) 

3. Regional planlegging og arealpolitikk. 
(Vedlegg: l. Arealplanlegging i kommunene. 2. 
Nærmiljøarbeidet. 3. Dokumentasjon om med-

virkning. 4. Status i fylkesplanleggingen og utvik
lingsarbeidet. 5. Konsekvensutredninger av større 
utbyggingstiltak. 6. Dokumentasjon av arealbruk 
og bosettingsutvikling. 7. Erfaringer fra miljøby
arbeidet og annet utviklingsarbeid. 8. Landskaps
bilde og estetikk.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 219, S.tid. 
3892-3904, 3955 (10.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. Komi
teens innst. om etableringsstopp for nye kjøpesen
tre bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å ivareta plan- og 

bygningslovens intensjoner om større vekt på este
tiske hensyn på unntaksområdene veganlegg, 
broer og støyskjermer, S.tid. 1626-1627 
(11.12.96). 
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2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om eit alternativ til 
Statsbygg si løysing for nybygg på Tullinløkka 
som m.a. skulle sikra plassen som ein open park, 
S.tid. 2005-2006 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om å hindre at boligpri
senes rekordstigning får fortsette, og om aktivite
ten i bygge-og anleggsbransjen, S.tid. 2273-2274 
(5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om at et datterselskap 
av Statkraft SF, Statkraft Engineering, har kjøpt 
51 pst. av aksjene i Grøner Holding, et av landets 
største ingeniørselskaper, S.tid. 2292- 2293 
(5.2.97). 

5. M.spm. fra Jorunn Hage/er om hvor lang tid det 
vil ta fra første spadestikk til et nytt operabygg står 
ferdig, S.tid. 2339-2340 (12.2.97). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om statlige byggher
rers altfor korte tidsfrister for anbudsregning og 
byggetider, og følgene for arbeidsmiljø, konkur
ranseforhold, regional kompetanseoppbygging 
m.v., S.tid. 3022-3023 (23.4.97). 

7. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
Håkon Giil om kraftig lokal motstand mot Coca
Co/as etablering i Robsrud Næringspark i Løren
skog, og sentrale myndigheters mulighet til å opp-

tre som ombud for lokalmiljøet i slike tilfeller, 
S.tid. 3748 (4.6.97). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å gi kommunale 
myndigheiter plikt og moglegheit til trykkprøving 
av skorsteinspiper, då utette skorsteinar betyr 
brannfare og annan helserisiko, S.tid. 3748-3749 
(4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tomtefeste. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 29 Ny lov om tom
tefeste. Leder Ola Rygg.) 
Ot.prp. 28 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
lnnst. O. 85, O.tid. 103-124 (25.11.96), Besl. O. 
12, L.tid. 9-10 (5.12.96). Lov av 20. desember 
1996. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt, l forslag til vedtak fra komiteen sendt Stor
tinget (bifalt).) 
(Jf. Il, l.) 

2. Endringer i plan- og bygningsloven. (Endr. i § 37 
med bibehold av hjemmel for ekspropriasjon av 
vannledning med tilhørende innredninger.) 
Ot.prp. 68, ref. O. tid. 642, lnnst. O. 88, O.tid. 883, 
900 (6.6.97), Besl. O. 115, L.tid. 58 (10.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 
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DEN NORSKE KIRKE 

Se også: TROSSAMFUNN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
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 Opplysningsvesenets fond 

2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal 

vedta en beklagelse av justisministerens knefall 
for sivil ulydighet i kirkeasylsaken. (Mistillitsfor
slag i forbindelse med en avtale om fornyet be
handling av asylsøknader.) 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1251-1258 (29.11.93). 
(Forslaget ble med samsvar i forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd tatt opp til avgjørelse straks og 
ikke bifalt med 116 mot 7 stemmer.) 

2. Uten grenser. Om kirkelig betjening av nordmenn 
i utlandet. 
(Vedlegg: Den norske Sjømannsmisjon. Oversikt 
over utevirksomheten 1864-1993.) 
St.meld. 49 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 91, 
s. tid. 2462-2479 (3.3.94). 

3. Forslag fra Human-Etisk Forbund, vedtatt til 
fremsettelse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aasland 
Houg, til endring av Grunnlovens§ 2 (med følger 
for Grunnlovens overskrift til Kapittel A§§ 4, 5, 9, 
12, 16, 21, 22, 27, 44 og 106). (Opphevelse av 

statskirkeordningen og innarbeiding av mennes
kerettighetene.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 3, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 179, S.tid. 4351-4357,4360 (15.6.94). 
(Forslaget ble ikke bifalt mot 24 stemmer. l for
slag fra FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å imøte

komme ønsket fra Oslo-biskopen Andreas Aarflot 
om at kirken bør fristilles og selv kunne utnevne 
biskoper, S. tid. 223 7-2238 (16.2. 94 ). 

2. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å forhindre at Tre
foldighetskirken i Oslo sentrum blir værende 
stengt og fortsetter å forfalle, S.tid. 2833-2834 
(13.4.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en permanent 
løsning på problemet med kirkeasylanter, i lys av 
ny økning av antallet kosovoalbanere i kirkeasyl, 
S.tid. 2843-2844 (13.4.94). 

4. Sp.spm. fra Tore Nordtun om å sende den lokale 
kirkes ordning del Il lov om gravplasser og grav
ferd ut på høring, S.tid. 3418-3419 (11.5.94). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om å hjelpe kommu
ner som pga. kirkebrann må ta opp lån for å finan
siere nytt kirkebygg, f.eks. gjennom Opplysnings
vesenets fond eller særfond, S.tid. 3420 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad, framsatt av Ellen 
Christine Christiansen om at to menn er nektet 
arbeid som kirkegårdsarbeidere i Bergen fordi de 
ikke er medlemmer av Den norske kirke, S.tid. 
3700 (25.5.94). 

7. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at en 
organist i Rogaland er blitt anmodet om å si opp 
sin stilling fordi hun er samboer, S.tid. 3830-3831 
(1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.l2, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

294 3294 Kirkelig administrasjon 
295 3295 Presteskapet 

297 3297 Nidaros domkirke m.m. 
299 3299 Fondene under Opplysningsvesenets fond 

2 4 7 5 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen og Stephen 

Bråthen om å oppnevne et bredt sammensatt 
utvalg som skal vurdere spørsmålet om et skille 
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mellom stat og kirke, samt hvordan et slikt skille i 
så fall mest hensiktsmessig kan gjennomføres. 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Ikke behand
let.) 

IV. Lovsaker: 
l. l. Lov om Den norske kirke (kirkeloven). 2. Lov 

om kirkegårder, kremasjon og gravferd (grav
ferdsloven). 

(Særskilt vedlegg: NOU 1989: 7 Den lokale kirkes 
ordning. Leder Georg Hi/le.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 846 (8.6.95) og ikke behand
let. 

2. Lov om Opplysningsvesenets fond. 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet: Ill. Oversikt over forde
lingen av prestestillinger, kateket- og sognedia
konstillinger i landets prestegjeld.) Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

294 3294 Kirkelig administrasjon 
295 3295 Presteskapet 
297 3297 Nidaros domkirke m.m. 
299 3299 Fondene under Opplysningsvesenets fond 

2475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Il. Alminnelige saker: 
1. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 294 Kirkelig administ
rasjon.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen og Stephen 
Bråthen om å oppnevne et bredt sammensatt 
utvalg som skal vurdere spørsmålet om et skille 
mellom stat og kirke, samt hvordan et slikt skille i 
så fall mest hensiktsmessig kan gjennomføres. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 31.8.95 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet, statsrå
den, til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 72 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 154, S.tid. 2976-2980, 2981-2982 
(21.3.96) og avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra SV ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Marit Nybakk pva. A og SV oversendt 
fra Odelstinget 21. mars 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å foreslå endring av likestillingsloven 
§ 2 første ledd, slik at det ikke gis unntak for 
utnevninger og tilsettinger innenfor Den norske 
kirke.» 
S.tid. 2986, 2987-2988 (26.3.96) og oversendt 
Regjeringen. 

4. Framlegg frå Marit Nybakk pva. A oversendt frå 
Odelstinget 21. mars 1996: «Stortinget ber Regje-

ringen utrede og vurdere å fremme forslag om lov
festet rett til dåpsopplæring.» 
S.tid. 2986, 2988 (26.3.96) og bifalt med 85 mot 
13 stemmer. 

5. Framlegg frå Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt frå Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen sørge 
for at en utredning om en innføring av kirkeskatt/ 
kirkeavgift blir lagt frem for Stortinget. I en slik 
utredning må man også vurdere om alle andre re
gistrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve inn 
medlemskapsavgift på tilsvarende måte.» 
S.tid. 2986, 2988 (26.3.96) og ikke bifalt. 

6. Framlegg frå Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt frå Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen gjen
nomgå lovverket for å sikre at også ansatte i stats
kirken gis samme rett som andre offentlige ansatte 
til ikke å bli diskriminert på grunnlag av kjønn, 
legning eller sivil samlivsform. Dersom det er 
nødvendig, bes Regjeringen fremme forslag til 
lovendringer.» 
S.tid. 2986, 2988 (26.3.96) og ikke bifalt. 

7. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med Kir
kerådet vurdere hvordan kirkens konfirmasjonsun
dervisning kan tilrettelegges praktisk samtidig 
som hensynet til barn med annen tros- eller livs
synsbakgrunn blir ivaretatt.» 
S.tid. 2986, 2988-2989 (26.3.96) og bifalt med 87 
mot 12 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om statens tomtepriser 

ved salg av Gjerstad prestegård, S.tid. 
2603-2604 (28.2.96). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om midler til restaure
ring av barokkorge/et i Kongsberg kyrkje, S.tid. 
3540-3541 (15.5.96). 

3. Sp.spm. fra Odd Holten om Forsvarsdepartemen
tets beslutning om at Jens Olav Mælands etikkbok 
«På livets side» skal fJernes fra undervisningen 
ved Krigsskolen, S.tid. 3888-3889 (5.6.96). 
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IV. Lovsaker: 
l. l. Lov om Den norske kirke (kirkeloven). 2. Lov 

om kirkegårder, kremasjon og gravferd (grav
ferdsloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1989: 7 Den lokale kirkes 
ordning. Leder Georg Hille.) 
Ot.prp. 64 (1994-95), ref. O.tid. 846 (8.6.95), 
Innst. O. 46, O.tid. 235-285 (21.3.96), Besl. O. 
48, 49, L.tid. 28 (26.3.96), Besl. L. 2, O.tid. 293 
(15.4.96), Besl. O. 55, L.tid. 31 (18.4.96). Lov av 
7. juni 1996. 
( 40 forslag i Odelstinget, hvorav 5 sendt Stortinget 

(2 bifalt, l sendt Regjeringen) - resten ikke bifalt, 
og 5 i Lagtinget hvorav l bifalt (lagtingsanmerk
ning). Anmerkningen ikke bifalt ved 2. gangs be
handling i Odelstinget. l forslag i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 3-7 og IV, 2.) 

2. Lov om Opplysningsvesenets fond. 
Ot.prp. 68 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 45, O.tid. 235-267, 285-286 (21.3.96), 
Besl. O. 50, L. tid. 29 (26.3.96). Lov av 7. juni 
1996. 
(Jf. IV, 1.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forsknings departe
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
294 3294 Kirkelig administrasjon 
295 3295 Presteskapet 
297 3297 Nidaros domkirke m.m. 
299 3299 Opplysningsvesenets fond 

2475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om bidrag i tilknyt

ning til Stortingets ønske om å gjøre Trondheim til 
«kirkehovedstad», S.tid. 2449-2450 (19.2.97). 

2. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om å 
fremme sak i inneværende sesjon om å endre like
stillingsloven slik at den også skal omfatte Den 
norske kirke, S.tid. 2885-2886 (9.4.97). 

3. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 
statskirken får bruke folkeregisteret som basis for 
kirkemanntallet, mens det for andre trossamfunn 
kreves skriftlig bekreftelse fra hvert medlem, 
S.tid. 2889-2890 (9.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven (heving av strafferammen 

for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirke
branner). 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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DEN NORSKE STATS HUSBANK 

Se også: BOLIGBYGGING, BYGNINGSVESEN, FORBRUKERSAKER 

1993-94 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.11.94 fra departe
mentet til kommunalkomiteen med korreksjon til 
St. prp. l. 3. Brev av 2.11.94 fra departementet med 
svar på spørsmål fra komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(3 forslag om rentenedsettelser ikke bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringar i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 

St.prp. 4, ref. S.tid. 249, Innst. S. 13, S.tid. 
887-888 (22.11.93). 
(3 forslag, hvorav 2 trukket og l ikke bifalt.) 
(Jf. l, 2 og STATSBANKER I, l.) 

2. Bodø kommune sender uttalelse datert 24. novem
ber 1993 vedrørende Husbankens lån til viderefor
midling. 
Ref. S.tid. 1529 (6.12.93), og vedlagt protokollen. 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 504 Utlendingsdirektoratet, tilleggs
hev. til statlig mottak av bl.a. bosniere mot mind
rebev. på kap. 505 Bosetting av flyktninger og in
tegrering av innvandrere; kap. 2412 Husbanken, 
rentestøtte; kap. 580 Bostøtte.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 30, S.tid. 
1761-1762 (16.12.93). 

4. Endringer i Husbankens bostøtteordning. 
(Vedlegg: Stortingets vedtak av 12. juni 1972 om 

en ordning for bostøtte med senere endringer, og 
forslag i denne proposisjonen.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 700, Innst. S. 22, S.tid. 
1762-1764 (16.12.93). 
(2 forslag, hvorav del av forslag fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

5. Forslag fra Kristin Halvorsen om endrede ret
ningslinjer for Husbankens sanering av fellesgjeld 
i borettslag. (Trukket tilbake.) 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 428, Innst. S. 104, S.tid. 2720 
(21.3.94). 

6. Valg av fem medlemmer med varamedlemmer av 
kontrollkomiteen for Den Norske Stats Husbank. 
Innst. S. 144, S.tid. 3760 (31.5.94). 

7. Gjeldsordninger for borettslag omfattet av byfor
nyelsesvedtak. 
(Vedlegg til innst.: 5 svarbrev fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet v/statsråden til kommunal
komiteen.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 162, S.tid. 
4109-4141, 4154-4159 (9.6.94). 
(12 forslag, hvorav l fra SV bifalt. 4 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis l fra Sp og KrF, 2 fra 
RV og l fra V - se REGJERINGEN OVER
SENDT. Komiteens innstilling vedr. gjeldsnormer 
og et fond for gjeldssanering bifalt.) 
(Jf. IV, l og STATSBUDSJETTET I, 2 og 34; Il, 
7.) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Eva Lian, Arild Lund, Børre Rønnin

gen og Odd Holten om endring i lov av l. mars 
1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank. (Etter
givelse av fordringer for borettslag omfattet av 
byfornyelse.) 
Dok. 8: 55, ref. O.tid. 354, Innst. O. 66, O.tid. 604 
(14.6.94), Besl. O. 75, L.tid. 41 (17.6.94). Lov av 
5. august 1994. 
(Jf. Il, 7 og STATSBUDSJETTET Il, 7.) 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Endringer i vedtak om rente- og avdragsvilkår i 
Husbanken.) Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 
(2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
2412 3574 Den Norske Stats Husbank 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 580 Bostøtte; kap. 2412, risikofond for 
ikke-personlige låntakere og kap. 3574.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.94 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet til kommunalkomi
teen vedr. kap. 580, forskyvning av utbetalings-

tidspunktet for bostøtte.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 

2. Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1992 
og 1993. (Husbanken som konjunkturstabilise
rende faktor; håndtering av kunder med betalings
problemer; bostøtte.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 1132, Innst. S. 95, S.tid. 
2377-2380 (24.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Husbankens rentevilkår og subsidieprojil. 
St.meld. 34, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om gjeldssanering for 

borettslaget Markveien 9 ved å tilbakeføre lån til 
Husbanken, S.tid. 1889-1890 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om å forlenge søknadsfristen 
når det gjelder gjeldsnedskrivingfor byfornyelses
ofrene, S.tid. 2592- 2593 (15.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Omlegging av subsidieprofil og nye prinsipper 
for rente fastsetting i Husbanken.) 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11. 95). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
(Jf. Il, l, 3 og 5.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11. 95). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Husbankens rentevilkår og subsidieprofil. (Fjer

ning av rentetrapp, erstatning av Husbank I og Il 
med to låneordninger basert på flytende og fast 
rente, m.v.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 11 Statsbanker under 
endrede rammevilkår. Leder Per Kleppe.) 
St.meld. 34 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 40, S.tid. 1439-1463, 1510-1512 
(30.11.95). 

(8 forslag, hvorav l fra Sp sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I; de øvrige ikke 
bifalt. l forslag til vedtak fra kommunalkomiteen 
bifalt.) 
(Jf. sakene 3 og 5 og I, 1.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2412/3574 Den Norske Stats Hus
bank.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

3. Endringar i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 
(Tilbud om lån med fast eller flytende rente m. v.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 922, Innst. S. 83, S.tid. 
1713-1715, 1721-1722 (14.12.95). 
(Jf. sakene l og 5 og l, l.) 

4. Skjerstad kommune sender skriv datert 27. mars 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
Husbankens rentepolitikk. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

5. Endringar i rentevilkår for lån i Husbanken med 
tilsegn før 1996. (Obligatorisk overgang til nytt 
rentesystem; lån på særvilkår; administrasjons
kostnader tilknyttet ulike låntakergrupper.) 
(Vedlegg: Gjeldande stortingsvedtak om rente- og 
avdragsvilkår for lån i Husbanken.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 213, S.tid. 
3701-3705, 3707-3709 (28.5.96). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sakene l og 3 og I, l.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om Den Norske Stats Husbank. 

(Gjeldssanering for byfomyede borettslag omdan
net til sameier.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 77, Innst. O. 27, O.tid. 
135-137 (14.12.95), Besl. O. 31, L.tid. 20 
(18.12.95). Lov av 26. januar 1996. 

2. Forslag fra Eva Lian og Morten Lund om endring i 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 5. 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap. : 6. 

573 Overtakelse av lån til Husbanken 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats-

budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids- 7. 
departementets ansvarsområde. (Kap. 2412/3574, 
rentestøtte m. v.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562-1563 (5.12.96). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 5. desember 
1996: «Dok. 8: 104 (1995-96) - forslag fra Eva 
Lian og Morten Lund om endring i lov av l. mars 
1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank, slik at 
sameiere i byfomyede boligsameier vil bli omfat-
tet av ordningen om gjeldssanering selv om 
sameiet ikke tidligere har vært organisert som bo- 8. 
rettslag - oversendes Regjeringen for oppføl-
ging.» 
S.tid. 1795, 1831 (18.12.96) og bifalt med 60 mot 
45 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Samordning av Kommunal- og arbeidsdeparte-
mentets bostøtteordning og Sosial- og helsedepar-
tementets botilskuddsordning. 
(Vedlegg til innst. : 3 svarbrev av henholdsvis 
12.12., 13.12. og 16.12.96 fra Kommunal- og ar-
beidsdepartementet, v/statsråd Kjell Opseth til 
kommunalkomiteen. Inntatt i innst.: Sosialkomi-
teens uttalelse av 13.1.97.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 99, S.tid. l. 
2124-2128, 2130-2131 (23.1.97). 
(l forslag fra KrF med støtte fra Sp og SV ikke 
bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

4. Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1994 
og 1995. (Bostøtte; ungdom og boligmarkedet; sti- l. 
gende boligpriser.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 1987, Innst. S. 117, S.tid. 
2467-2473, 2480 (20.2.97). 

Den Norske Stats Husbank 

lov av l. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 
Husbank, slik at sameiere i byfomyede boligsam
eier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssane
ring selv om sameiet ikke tidligere har vært orga
nisert som borettslag. 
Dok. 8: 104, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

Våler kommune sender skriv datert 7. mars 1997 
med uttalelse fra kommunestyret om at kommu-
nene fratas ansvaret for tap på ordningen med 
etableringslån. 
Ref. S.tid. 2743 (18.3 .97), og vedlagt protokollen. 
Interp. fra Eva Lian om tiltak som kan gjøre det 
lettere for ungdom å skaffe seg bolig. 
S.tid. 2795 - 2801, 2803-2804 (20.3.97). 
(l forslag fra A bifalt. 9 forslag, 2 fra A, 2 fra H og 
5 fra Eva Lian, Børre Rønningen og Ola T. Lånke 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER-
SENDT 1.) 
Oppfølging av samordning av dei statlege bustøt-
teordningane. (Kap. 580 Bostøtte og 2412 Den 
norske stats husbank, m.v.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3890, lnnst. S. 291, S.tid. 
4433-4444, 4533-4535 (19.6.97). 
(7 forslag, hvorav 2 fra H vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte bifalt. Komiteens innst. om bout-
giftstaket for en- og topersonshusholdninger 
bifalt. Komiteens innst. vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte enstemmig ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 
Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i 
berørte statsbanker som hensyntar bl.a. Boligsam-
virkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som be-
lønner tiltak hos lånemottagere som reduserer 
statsbankenes utgifter. 
(Vedlegg til innst. : Svarbrev av 10.6.97 fra finans-
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 91, ref. S.tid. 3592, Innst. S. 288, S.tid. 
4554-4619, 4670 (20.6.97) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Sp og SV og sendt Regje-
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
M.spm. fra Børre Rønningen om tiltak gjennom 
Husbanken for å gi eit betre bustadtilbod til ung-
dom, funksjonshemma og einslege forsørgjarar, 
S.tid. 2269-2270 (5.2.97). 

IV. Lovsaker: 
Forslag fra Eva Lian og Morten Lund om endring i 
lov av l. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 
Husbank, slik at sameiere i byfomyede boligsam-
eier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssane-
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ring selv om sameiet ikke tidligere har vært orga
nisert som borettslag. 
Dok. 8: 104 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 

Innst. O. 23, O.tid. 180-182, 192 (5.12.96) og 
sendt Regjeringen til oppfølging (via Stortinget). 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 
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DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 

Se også: ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING, OLJEUTVINNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 
2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 

Nærings- og energidepartementet. (Kap. 5655 
Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s., oppjus
tering av utbytteutbetaling.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9 . Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 

departementenes forvaltning av statens interesser i 
statsbedrifter, aksjeselskaper og statsbanker i 
1992. (Mongstadraffineriet.) 
Ref. S.tid. 1869, Innst. S. 109, S.tid. 3009-3010 
(21.4.94). 
(Jf. neste sak.) 

2. Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirk
somheten på kontinentalsokkelen. (Skagerrak, 
Norskehavet, Barentshavet, Nordland, Trøndelag 
I øst, gasstransport.) 
(Vedlegg: I. Geografisk avgrensning av områ
dene. IL Statoils plan for virksomheten ( § 10 pla
nen 1993). Særskilt vedlegg: Høringsuttalelser for 

konsekvensutredningen vedrørende åpning av nye 
områder for letevirksomhet. Utrykt vedlegg: Olje
direktoratets årsberetning 1991 og 1992. Statoils 
årsberetning og regnskap 1991 og 1992. Vedlegg 
til innst.: Svarbrev av 24.5.94 fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden, til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 180, S.tid. 
4187-4247, 4250-4253 (13.6.94). 
(16 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, henholds
vis l fra H og Hillgaar og 2 fra Hillgaar. 13 forslag 
ikke bifalt. Komiteens innstilling om en utredning 
om Skagerrak bifalt med 96 mot 54 stemmer.) 

3. Samtykke til Den norske stats oljeselskap a.s. si 
erklæring om at det vil vere lønsamt å byggje ut 
petroleumsførekomsten Gullfaks Sør. 
(Vedlegg: 3 svarbrev fra Nærings- og energide
partementet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 166, S.tid. 
4248-4249, 4253 (13.6.93). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Statoils «opera

sjon smøreolje» foran Vinter-DL, med invitasjon 
til bl.a. kommunalpolitikere til gratis OL-billetter, 
hotellopphold, mat, drikke og Wenche Myhre
show, S.tid. 1892-1893 (12.1.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1597, 1599-1600 (8.12.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 

statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m. v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1993. (Mongstadraffi
neriet.) 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
20. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
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Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 94, S.tid. 
2376-2377 (24.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Statoils inngå

else av kontrakt for vedlikehold m. v. med bruk av 
innleid arbeidskraft, med bakgrunn i arbeidsmiljø
regelverket, S.tid. 1849-1850 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om økt bruk av innleid 
arbeidskraft vil ha betydning for sikkerhet og kost-

nadsnivå på norsk sokkel, med bakgrunn i en ny 
Statoil-kontrakt, S.tid. 1853-1854 (11.1.95). 

3. Sp.sprn. fra Unn Aarrestad om at Oljearbeidernes 
Fellessammenslutning fryktar mange av vedlike
haldsoppdraga i Nordsjøen vil gå til utlandet ved 
at Statoil sender oppdraga ut på anbud. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1870 (11.1.95). 

4. Sp.sprn. fra Gunnar Breimo om manglende opp
drag til oljevirksomheten for næringslivet i Midt
Norge og Nord-Norge, som ikke er i samsvar med 
Stortingets ønsker om at lokalt næringsliv skal 
delta i konkurransen, S.tid. 2971-2972 (26.4.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om Statoils reduksjon av 

bensinprisene i Sør-Norge, men ikke i Nord-Nor
ge, S.tid. 3120-3121 (17.4.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap. : 

5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om å hindre at 

redningstjenesten utenfor kysten av Nord-Norge 
svekkes, i lys av Statoils planer om å stanse driv
stoffsalg ved 13 flyplasser, S.tid. 2361-2362 
(12.2.97). 
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DEPARTEMENTER 

Se også: REGJERINGEN, STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
400 Justisdepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 700 Forsvarsdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeidsdepartementet 

(l forslag fra A bifalt.) 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: l. Oversikt over stillinger 
for utsendt personale ved de de utenrikske fagsta
sjoner pr. l. januar 1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
l 40 Administrasjon av utviklingshjelpen 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
200 3200 Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte

mentet 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m. v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 300 Samferdselsdepartementet 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Barne- og familiedepartementet og 
Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

300 Kulturdepartementet 
800 Barne- og familiedepartementet 

l 500 4500 Administrasjonsdepartementet 
l 600 Finans- og tolldepartementet 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosial- og helsedepartementet 
9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
l 400 Miljøverndepartementet 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

900 3900 Nærings- og energidepartementet 
l 000 Fiskeridepartementet 
l l 00 Landbruksdepartementet 

11. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
200, nytt tidsskrift Sch o la.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

12. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 3900 
Nærings- og energidepartementet, tilbakeføring 
av midler fra AlS Horten Verft under avvikling.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1734-1742 (16.12.93). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Statsministerens kontor datert 24. sep

tember 1993 om endring av Sosialdepartementets 
navn til Sosial- og helsedepartementet. S.tid. 11 
(8.10.93). 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Administ
rasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar og kollektivtrafikktiltak, Jernbaneformål og 
Post. (Kap. 1300 Samferdselsdepartementet, 
mindreutgifter.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 
kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
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(Kap. 400, utgifter til den faste undersøkelses
kommisjon for fiskebåtforlis relatert til «Stålhav»s 
forlis.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, Innst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 800 Barne- og fa
miliedepartementet.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 889, Innst. S. 36, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

5. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 3900 Nærings- og energidepartementet.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1992. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser for ni departementer; forvaltningsre
visjon.) 
Dok. l, ref. S.tid. 428, Innst. S. 90, S.tid. 
2761-2772 (24.3.94). 
(l forslag fra A til desisjon vedr. musicalen 
«Which Witch» ikke bifalt.) 

7. Ekstrakt av Norges stats regnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1992. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser for 6 departementer.) 
Dok. l, ref. S.tid. 428, Innst. S. 117, S.tid. 

4073-4084, 4086-4087 (9.6.94). 
(2 forslag, henholdsvis fra A og FrP, ikke bifalt. 
Innstilling fra kontrollkomiteen om lønns- og ar
beidsvilkår for leger m.v. i Forsvaret som egen sak 
i Stortinget, bifalt.) 

8. Statlege utval, styre og råd m. v. l. januar -
31. desember 1993. 
(Vedlegg: Alfabetisk personregister og stikkor
dregister over utvala.) 
St.meld. 7, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 164, S.tid. 
4170 (10.6.94). (Komiteens innstilling om tilfreds
stillende representasjon av alle landsdeler bifalt.) 

9. Forslag fra Carl l. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen om at Stortinget skal be Regjeringen legge 
til grunn at embedsmenn i departementene anmo
des om å vise en betydelig tilbakeholdenhet ved 
den offentlige EU-debatt, men at de øverste an
svarlige embedsmenn for de ytre faglig avgren
sede etater inviteres til å klargjøre sitt og etatens 
syn på virkningene og konsekvensene av et even
tuelt norsk EU-medlemskap. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 4698, Innst. S. 211, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å forsikre at 

departementet i fremtiden ikke blander seg opp i 
Statens helsetilsyns uavhengige, faglige tilsyns
funksjon med påleggsmyndighet, S.tid. 
2024-2025 (2.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31. desember 
1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjelpen 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1700 Forsvarsdepartementet 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 

Budsjett-kap.: 

500 Kommunal- og arbeidsdepartementet 
(l forslag fra KrF bifalt.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap. : 
200 3200 Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte

mentet 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m. v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1300 Sa~ferdselsdepartementet 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Barne- og familiedepartementet og 
Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
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300 Kulturdepartementet 
800 Barne- og familiedepartementet 

1500 4500 Administrasjonsdepartementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1400 Miljøverndepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap. : 

600 3600 Sosial- og helsedepartementet 
(l forslag fra SV bifalt.) 

l O. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

900 3900 Nærings- og energidepartementet 
l 000 Fiskeridepartementet 
il 00 4100 Landbruksdepartementet 
(l forslag fra Sp og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit

tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger; økning på kap. 140, lønn og godt
gjørelser.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 800, Innst. S. 32, S.tid. 
1469-1471 (30.11.94). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 3900 Nærings- og energidepartementet) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 

3. Riksrevisjonens antegnelse med svar og forslag til 
desisjon vedrørende Departementenes tilskudds
forvaltning. (Utarbeiding av et sentralt regelverk 
for kontroll med tilskuddsforvaltningen; utarbei
ding av et nytt økonomireglement for staten.) 
(Vedlegg: Rapport om departementenes tilskudds
forvaltning. 5 vedlegg til innst.: Svar på kontroll
og konstitusjonskomiteens brev av 14.12.94 til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, av 14.12.94 
til Finansdepartementet, av 14.12.94 til Administ
rasjonsdepartementet, av 11.1.95 til Riksrevisjo
nen og av 11.1.95 til Finansdepartementet. Under
vedlegg til innst.: Brev av 17.8.94 fra Finansdepar
tementet til Riksrevisjonen.) 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 123, Innst. S. 80, S.tid. 
2372-2376,2377 (24.2.95) og enstemmig vedtatt. 

4. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1993. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser.) 
(Vedlegg: inntatt i innst: Svarbrev av 27.1.95 fra 
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Nærings- og energidepartementet vedr. statens 
salg i Brage-feltet og omsetning av SDØE-an
deler, og svarbrev av 6.2.95 fra Riksrevisjonen 
vedr. Postgiros regnskap.) 
Dok. l, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 98, S.tid. 
2630-2644 (21.3.95). 
(l forslag fra A til desisjon vedr. Postverkets enga
sjement i Norvans AS ikke bifalt med 49 mot 34 
stemmer.) 

5. Gjennomgåelse og vurdering av ulike sider ved 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 
generelle IT-satsing med spesiell vekt på Winix
saken. 
(Vedlegg: Rapport- en gjennomgåelse og vurde
ring av ulike sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets generelle IT -satsing 
med spesiell vekt på Winix-saken.) 
Dok. 1: 4 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 113, S.tid. 3035 - 3072, 3127 (4.5.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

6. En gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene 
til statsregnskapene for 1988-1992 desidert «Til 
observasjon». 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 28.11.94 fra 
Sosial- og helsedepartementet, brev av 3.4.95 fra 
kontroll- og konstitusjonskomiteen til Sosial- og 
helsedepartementet, og svarbrev av 6.4.95 fra So
sial- og helsedepartementet- alle vedr. trygdeeta
tens IT-prosjekt TRESS-90.) 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 2079, Innst. S. 131, S.tid. 
3132-3138, 3200 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

7. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger på u-hjelpsbudsjettet; ekstrabev. 
til Midtøsten; parallellfinansieringsordningen.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 18.5.95 fra uten
rikskomiteen til bistandsministeren og svarbrev av 
23.5.95 fra bistandsministeren til utenrikskomi
teen, begge vedr. bev. til særskilte miljøtiltak i 
Asia.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 187, S.tid. 
3685-3687, 3722-3724 (6.6.95). 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra H og l fra Sp, SV 
og KrF.) 

8. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 
Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om påstandene om 

innblanding fra statsministerens kontor og Fi
nansdepartementet i Airbus-saken. (Trukket til
bake), S.tid. 1912-1913 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ein ny 
instruks for departementa si praktisering av 
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offentlegheitslova, og om den fører til meir open
heit, S. tid. 2326-2327 (22.2.95). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om klager på uforsvar
lig korte høringsfrister fra departementene, S.tid. 
2624-2625 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem om lang saksbehandlings
tid i Landbruksdepartementet angående offentlig
hetsspørsmål, og om dette rimer med tidligere løf
ter om rask saksbehandling og mer offentlighet, 
S.tid. 2747-2748 (29.3.95). 

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim, framsatt av Tore A. 
Liltved om kritikk fra departementet mot Unge 
Høyres søknad om statsstøtte i 1993, 1994 og 
199 5, hvor departementet senere har innrømmet 
saksbehandlingsfeil, S.tid. 2861-2862 (5.4.95). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om sen journalføring 
av brev og praktisering av offentlighets/oven i 
Landbruksdepartementet, S.tid. 2953-2954 
(26.4.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet m. v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1996.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

100 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjelpen 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

200 3200 Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Barne- og familiedepartementet og 
Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 5. Miljøtiltak. 6. Forskning og utredning.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

300 Kulturdepartementet 
800 Barne- og familiedepartementet 

1500 4500 Administrasjonsdepartementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 
(l forslag fra A vedr. departementenes lønns- og 
driftsutgifter bifalt.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap. : 

1400 4400 Miljøverndepartementet 
8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosial- og helsedepartementet 
(Jf. neste sak.) 

9. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. 
(Kap. 600.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

l O. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap. : 

500 3500 Kommunal- og arbeidsdepartementet 
11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

900 3900 Nærings- og energidepartementet 
l 000 Fiskeridepartementet 
Il 00 4100 Landbruksdepartementet 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1600 
Finans- og tolldepartementet.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 922, Innst. S. 44, S.tid. 1428, 
1509-1510 (30.11.95). 

2. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 
Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
lnnst. S. 18, S.tid. 1516, 1524 (1.12.95). 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 3200 Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

4. Endringar i løyvingar m.v. iforsvarsbudsjettet for 
1995. (Omgrupperinger.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.95 fra Forsvars
departementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 701, Innst. S. 53, S.tid. 
1561-1562, 1569-1573 (7 .12.95). 

5. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer; kap. 100 Utenriksdepartemen
tet; kap. 140 Administrasjon av utviklingshjel
pen.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 923, Innst. S. 66, S.tid. 1623, 
1677-1680 (12.12.95). 

6. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 600 Sosial- og helsedepartementet.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

7. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet 
for 1995. (Omgrupperinger; oversikt over tilleggs
bevilgninger vedtatt i løpet av året, og over folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 86, S.tid. 1669, 
1684-1685 (12.12.95). 

8. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Sam
ferdselsdepartementet. (Kap. 1300 Samferdselsde
partementet.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1696 (13.12.95). 

9. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1988-1993 
desidert «Til observasjon». 
(Vedlegg: Brev av 25.9.95 fra Finansdepartemen
tet til Riksrevisjonen. Vedlegg inntatt i innst.: 
Svarbrev av 27.11.95 fra Administrasjonsdeparte
mentet til kontroll- og konstitusjonskomiteen 
vedr. uoppgjorte reiseforskudd i statsforvaltnin
gen.) 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 217, Innst. S. 79, S.tid. 
1710-1711, 1718-1719 (14.12.95). 

10. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 

1994. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev fra Utenriksdeparte
mentet til Riksrevisjonen med svar på antegnelser 
vedr. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt og 
departementets tilskuddsforvaltning, og brev av 
9.6.95 fra Fiskeridepartementet til Riksrevisjonen 
vedr. stiftelsen RUBIN.) 
Dok. l, ref. S.tid. 701, Innst. S. 108, S.tid. 
2136-2141, 2143 (30.1.96). 
(Jf. sakene 11 og 12.) 

11. Riksrevisjonens konstitusjonelle antegnelser til 
statsregnskapet for 1994, TRESS-90, sluttoppgjør 
mellom Rikstrygdeverket og Norsk Informasjons
teknologi. 
(Vedlegg til innst.: l. -10. Brevveksling mellom 
kontroll- og konstitusjonskomiteen og Sosial- og 
helsedepartementet, med undervedlegg (bl.a. kor
respondanse mellom Rikstrygdeverket og departe
mentet). 11. Referat fra åpen høring 2.2.96. Ved
legg inntatt i innst.: Brev av 27.3.96 fra kontroll
og konstitusjonskomiteen til Sosial- og helsede
partementet og svarbrev av 11.4.96 fra departe
mentet.) 
Dok. l, kap. 16 sak 4, ref. S.tid. 701, Innst. S. 190, 
S.tid. 3630-3667, 3672-3673 (23.5.96) og desi
dert «Til observasjon>>. 
(l forslag fra A ikke bifalt. 2 forslag fra komiteen, 
herav l om en orientering om de ulike datasatsin
ger i staten bifalt, og l om en organisasjonsmessig 
gjennomgang av Rikstrygdeverket sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

12. Tillegg til Dokument nr. l (1995-96), kap. 16, sak 
4 i antegnelsene til Sosial- og helsedepartementet. 
TRESS-90, sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket 
og Norsk Informasjonsteknologi - Riksrevisjo
nens forslag til endelig desisjon. 
Ref. S.tid. 2127, Innst. S. 190, S.tid. 3630-3667, 
3672-3673 (23.5.96). 
(Jf. forrige sak.) 

13. Riksrevisjonens undersøkelse av rutiner ved
rørende kjøp av konsulenttjenester i Nærings- og 
energidepartementet og underliggende etater. 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 2784, Innst. S. 178, S.tid. 
3667-3668, 3673 (23.5.96). 

14. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 271 mill. på u-hjelpsbudsjet
tet.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.5.96 fra uten
rikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp og 
svarbrev av 30.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 235, S.tid. 
4003-4039, 4091-4092 (10.6.96). 

15. Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltningen 
av statlige garantiordninger. (Ti ordninger på åtte 
departementsområder; Finansdepartementets 
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overordnede oppfølging.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 5.3.96 fra Fi
nansdepartementet til Riksrevisjonen.) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 3088, Innst. S. 218, S.tid. 
4186, 4206 (12.6.96). 

16. Forslag fra Johan J. Jakobsen, Kjellbjørg Lunde, 
Kjell Magne Bondevik, Carl L Hagen og Lars 
Sponheim om å vurdere hensiktsmessigheten i at 
embets- og tjenestemenn oppnevnes som medlem
mer i offentlige utvalg og vurdere en styrking av 
Stortingets utredningskapasitet. 
Dok. 8: 101, ref. S.tid. 4241-4243, S.tid. 
4302-4308, 4312 (14.6.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. Forslagets 
punkt I om et utvalg til å vurdere styrking av Stor
tingets utredningskapasitet bifalt med 60 mot 4 7 
stemmer. Forslagets punkt Il ikke bifalt.) 
(Jf. REGJERINGEN Ill, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

nytte midlar budsjettert under svangerskapsføre
byggande arbeid til arbeidet med abortmeldinga, 
S.tid. 1420-1421 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om et brev fra 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
hvor departementet ber om å bli holdt orientert 
om møter mellom underliggende etater og Stortin
gets organer, S.tid. 1541-1542 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å sikre økt åpenhet 
og offentlighet i forvaltningen, S.tid. 1546-1548 
(6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om korrekt journal
føring i departementene i overensstemmelse med 
offentlighetslovens formål, S.tid. 1550-1551 
(6.12.95). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap. : 
400 3400 Justisdepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet m. v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31.12.96.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
140 Administrasjon av utviklingshjelpen 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m. v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

200 3200 Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet 

(l forslag fra komiteen om opphør for tidsskriftet 
Se hola bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

900 3900 Nærings- og energidepartementet 
l 000 Fiskeridepartementet 
1100 4100 Landbruksdepartementet 
(l forslag fra Sp om en utredning om verdiskaping 
i Norge sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081 - 1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosial- og helsedepartementet 
(l forslag fra FrP bifalt.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Barne- og familiedepartementet og 
Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

300 Kulturdepartementet 
800 Barne- og familiedepartementet 

1500 4500 Administrasjonsdepartementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
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1400 4400 Miljøverndepartementet 
10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap. : 
500 Kommunal- og arbeidsdepartementet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Statsministerens kontor, datert 

15. november 1996 om overføring av styring av 
Administrasjonsdepartementet fra statsråd Sylvia 
Kristin Brustad til statsråd Terje Rød-Larsen og 
utnevnelse av statssekretær. 
S.tid. 931 (18.11.96). 

2. Brev fra Statsministerens kontor datert 
22. november 1996 om: l) Ansvarsdeling mellom 
utenriksministeren og statsråden for næringssaker 
i handelspolitiske spørsmål. 2) Ansvarsfordeling 
mellom statsråden for energisaker og statsråden 
for næringssaker. 
S.tid. 1279 (25.11.96). 

3. Endringar i løyvingar m. v. i forsvarsbudsjettet for 
1996. (Omgrupperinger; overføring av 800 mill. kr 
til 1997.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 71, S.tid. 
1591-1593, 1603-1607 (10.12.96). 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 800 Barne- og fa
miliedepartementet.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

5. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1100 
Landbruksdepartementet.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 63, S.tid. 1603, 
1612-1613 (10.12.96). 

6. Endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på 
Samferdselsdepartementets område. (Kap. 1300, 
tomgangsleie for departementets tidligere loka
ler.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 82, S.tid. 
1681-1684, 1692-1694 (13.12.96). 

7. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 900 Nærings- og energidepartemen
tet - forlik med Amoco/Noco-gruppen m. v.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 

8. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; over
sikt over tilleggsbev. vedtatt i 1996 samt folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735-1737 (16.12.96). 

9. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer; kap. 140 Administrasjon av 
utviklingshjelpen.) 

St.prp. 17, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 85, S.tid. 
1782-1783, 1828-1830 (18.12.96). 

l O. Riksrevisjonens undersøkelse av manglende 
utnyttelse av gitte bevilgninger. 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 130, S.tid. 
2620, 2632 (6.3.97). 

11. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1989-1994 
desidert «Til observasjon». 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 444, Innst. S. 140, S.tid. 
2722-2723, 2742 (18.3.97). 

12. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1995. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 598, Innst. S. 149, S.tid. 
2855-2860, 2862 (8.4.97). 
(Jf. sak 14.) 

13. Ein del løyvingsendringar m. v. for 1997 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Kap. 1300 Sam
ferdselsdepartementet - eiendomsoverføringer til 
Ellen og Axel Lunds stiftelse.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 

14. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1995. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). (Forsvarsdepartementet, kontorbygg 
i Lutvann leir; Justis- og politidepartementet, 
ubrukte bev. til bobehandling; Landbruksdeparte
mentet, prisutjevning på kraftfor (Statkom Hol
ding A/S.) 
Dok. l, ref. S.tid. 598, Innst. S. 198, S.tid. 
3520-3522, 3523 (26.5 .97). 
(Jf. sak 12.) 

15. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
utarbeide retningslinjer som kan bidra til å trekke 
opp klarere grenser mellom embetsverk og poli
tisk ledelse i departementene, og mellom embets
verket og andre tunge samfunnsaktører og -inter
esser. 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1659, Innst. S. 261, S.tid. 
4517-4519,4548 (19.6.97). 
(Forslaget i en noe endret form, framsatt av Sp, 
KrF, Roy N. Wetterstad og Arne Haukvik, ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om retningslinjer og 
karantenetid enstemmig bifalt.) 
(Jf. Ill, l; STATSFORVALTNING Il, 2.) 

16. Klage fra Dikka Simonsen datert 12. mai 1997 
vedrørende tjenestetvist med Finansdepartemen
tet. 
Ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

17. Forslag fra Carl l. Hagen om å innføre et regelverk 
for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmed
lemmer og medlemmer i departementenes poli
tiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskas-
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sen etter utgiftens årsak. 
(Vedlegg: Brev av 17.3.97 fra statsministeren til 
Carl I. Hagen.) 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 2980 (17.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Per-Kristian Foss om en tiltagende 

sammenblanding av embetsverkets forvaltnings
oppgaver og departementsledelsens politiske opp
gaver, S.tid. 1516 (4.12.96). 
(Jf. Il, 15.) 

2. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om at forvaltningsor
ganer, inkludert departementer, ofte neglisjerer 
sin informasjonsplikt og lar henvendelser ligge 
ubesvart, S. tid. 2190-2191 (29.1.97). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om avtale om likestil
ling i Forsvarsdepartementet fra 1985 og departe
mentsledelsens handlingsplaner de to-tre siste år. 
(Trukket tilbake), S. tid. 3552-3553 (28.5.97). 

4. M.spm. fra Erik Solheim om oppslag i bladet Kraft 
Journalen om at Næringsdepartementet ikke ville 
ha forskningsrapporter i gasskraftsaken som gav 
et annet syn enn Regjeringens, S.tid. 3737-3738 
(4.6.97). 
(Jf. neste sak.) 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om at staten finansierer 
forskning hvor bare konklusjoner som passer 
Regjeringen er tillatt, og om sensurering av rap
porter i departementene, S.tid. 3754-3756 
(4.6.97). 
(Jf. forrige sak.) 
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DISTRIKTSUTBYGGING 

Se også: FYLKER, KOMMUNER, INDUSTRIUTBYGGING, LOKALFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3. Brev av 2.11.93 fra Kommu
nal- og arbeidsdepartementet med svar på spørs
mål fra kommunalkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
550 Lokal næringsutvikling 
552 Regional kompetanseutvikling 
553 Forsøk 

(l forslag fra A bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1442, post 70, etable
ring av plastgjenvinningsanlegg i Folldal.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 2.12.93 fra Miljø
verndepartementet, statsråden, til energi- og mil
jøkomiteen.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 51, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 63 Billighetserstatning til 
kommunene Sel og Vågå; post 71 Tilskudd til 
etablering av plastgjenvinningsanlegg i Folldal.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Interp. fra Gudmund Restad om Statens nærings
og distriktsutviklingsfond (SND) som et egnet 
instrument i distriktspolitikken. S.tid. 3458-3523 
(19.5.94). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds
vis 4 fra Sp og 3 fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag fra Sp bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 
kommunal- og arbeidsministeren. S.tid. 
3354-3360 (10.5.94), S.tid. 3458-3523 (debatt 
19.5.94). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds
vis 4 fra Sp og 3 fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. 2 forslag fra Sp bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Terje Riis Johan
sen, Børre Rønningen, Paul Chaffey, Solveig Sol
lie og Dag Jostein Fjærvoll om at Regjeringen må 
sikre at omorganiseringsprosessen i Statkraft iva
retar en desentralisert struktur i selskapet. 
(Vedlegg til innst.: Brever av 2.6.94 og av 7.6.94 
fra Nærings- og energidepartementet v/statsrå
den.) 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 202, S.tid. 
4225-4532, 4542 (16.6.94) og avvist med 61 mot 
44 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om praktisering av 

habilitetsregler og bruk av offentlige midler i 
Distriktenes Utbyggingsfond, S.tid. 279-280 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om at store dagligvarekje
der vil gå bort fra prinsippet om fraktutjevning, 
slik at varene blir dyrere i Nord-Norge, S.tid. 
330-331 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om at de finske eierne 
av Grong Gruber presser på for økt utvinnings
tempo og redusert arbeidsstokk, og trusselen dette 
innebærer for Røyrvik-samfunnet, S.tid. 
1580-1581 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å øke statens inn
sats der staten har et ansvar, slik at levevilkårene i 
Agder-fylkene kan heves opp til landsnormen, 
S.tid. 2226-2228 (16.2.94). 

5. Sp.spm. fra Petter S. Løvik om å etablere over
gangsordningar i samband med nye grenser for 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond sitt 
distriktspolitiske virkeområde, S.tid. 2229 
(16.2.94). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvorvidt Norge i 
henhold til avtalen med EU kan opprettholde ord
ningen med differensiert arbeidsgiveravgift, S. tid. 
2736-2737 (23.3.94). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om å vidareføre eit 
regionsatsingsprogram for lokal næringsutvikling 
gjennom Statens nærings- og distriktsutviklings
fond, S.tid. 2955-2956 (20.4.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov av 20. februar 1976 nr. 5 om 

samtykke til utbygging av næringsverksemd og 
om rettleiing om stadval (etablerings lova) og om 
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endring i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 
nr. 77. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 33, Innst. O. 22, O.tid. 

139-149 (17.2.94), Besl. O. 31, L.tid. 17 (3.3.94). 
Lov av 18. mars 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
550 Lokal næringsutvikling 
551 Regional næringsutvikling i fylker og kom

muner 
552 Nasjonale programmer og tiltak for regional 

utvikling 
553 Forsøk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, kompensasjon for ikke-utbyg
ging av Stryne/Loen-vassdraget og Gaularvass
draget og kap. 553, tilskudd til etterbruksfond.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 
kommunal- og arbeidsministeren. 
S.tid. 3305-3311 (16.5.95), S.tid. 3451- 3487, 
3492-3494 (debatt 23.5.95) og vedlagt protokol
len. 
(7 forslag, herav l fra Sp og l fra H bifalt, l fra Sp 
sendt finanskomiteen og 2 fra SV sendt Regjerin
gen. l forslag fra Sp vedr. tvangssammenslåing av 
kommuner sendt kommunalkomiteen (omgjort 
29.5.95; realitetsbehandlet og vedtatt 1.6.95).) 
(Jf. KOMMUNER Il, 7 og 9 og IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om utviklingen i Tele

verkets organisasjon, med sentralisering av opp
gaver og nedbygging i distriktene, i lys av Regje
ringens og Stortingets forutsetninger, S.tid. 
314-315 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om at Norsk Tipping AlS 
ønsker å redusere/konsentrere antall kommisjo
nærer, og følgene for nærbutikkene i Distrikts
Norge, S.tid. 568-569 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Gudmund Restad om den ekstraordi
nære prisøkningen på bensin og autodiesel i Dist
rikts-Norge pga. redusert frakttilskudd, som har 
ført til økt grensehandel i en del distrikter, S.tid. 
1866-1868 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om reduseringen av pris
tilskuddet som har ført til en betydelig økning i 
prisforskjellene på bl.a. bensin mellom sentrale 
strøk og distriktene, S.tid. 1868-1869 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Arild Lund om statsforetaket SIVA, 
Selskapet for industrivekst, som ved 100 prosent 
eierskap og ekstraordinære garantistillelser i 
bedriften Excon har brutt sine vedtekter, S.tid. 
1890-1891 (18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Børre Rønningen om bortfallet i trans
portstøtta for bensin og diesel er eit signal om at 
Regjeringa gjev opp å ha ein offentleg, samordna 
distriktspolitikk, S.tid. 1892-1893 (18.1.95). 

7. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om talet 
på postkontor når Postverket er ferdig med rasjo
naliseringa i etaten, S.tid. 1897- 1898 (18.1.95). 

8. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet som styringskriterium for Postverket 
og posttilbudet i ulike deler av landet, S.tid. 
1900-1901 (18.1.95). 

9. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om målsettin
gen om desentralisert bosetting i hele landet fort
satt står fast, S.tid. 2080-2082 (1.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Ingvald Godal om konsesjons reg/ar 
som ein alvor/eg hemsko for kollektivtilboda i 
distrikta, som til dømes når Haukeliekspressen ik
kje har lov å ta passasjerar mellom Notodden og 
Oslo, S.tid. 2091-2092 (1.2.95). 

11. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om påstan
dar om at størstedelen av midlane frå SND går til 
byar og sentrale strøk og relativt lite til distrikta, 
S.tid. 2250-2251 (15.2.95). 

12. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å utrede muligheter 
for samordning av funksjoner før f.eks. et post
kontor blir foreslått nedlagt, S.tid. 2597-2598 
(15.3.95). 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Telenor som plan
legger å legge ned 3000 telefonkiosker, i strid med 
Stortingets forutsetninger om et godt og likeverdig 
servicetilbud på landsbasis da Televerket ble 
omdannet til AS, S.tid. 2599-2600 (15.3.95). 

14. Sp.spm. fra Reidar Johansen om samling av kon
summelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett 
meieri, hvor SND gir mer tilskudd ved nybygging 
enn ved opprusting av de gamle meieriene, S.tid. 
2869- 2870 (5.4.95). 

15. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om konsesjonssøknad 
for ekspressbuss fra Solør til Oslo, da Solørbanen 
er nedlagt for persontrafikk, S.tid. 2961-2962 
(26.4.95). 

16. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om at Telenor AS 
gjennomfører en storstilt sentralisering av ar
beidsoppgavene etter at det ble fristilt som aksje
selskap, S.tid. 3213-3214 (10.5.95). 

17. Sp.spm. fra Tor Nymo omforskrifter omfram/eie 
av fiskerett, S.tid. 3563-3564 (31.5.95). 
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IV. Lovsaker: 
l. Lov om regulering av byggjeverksemd. 

Ot.prp. 73, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

550 Lokal næringsutvikling 
551 Regional næringsutvikling i fylker og kom-

muner 
552 Nasjonale programmer og tiltak for regional 

utvikling 
553 Forsøk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 551, etablererstipend; kap. 552, 
omstilling og nyskaping samt innskuddskapital i 
SIVA; kap. 553, kommunale infrastrukturtiltak i 
forbindelse med OL 1994.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

2. Forslag fra Morten Lund, Anne Marit Rognes og 
Øystein Djupedal om regelendring for statsstøtte 
til kommunale grunnlagsinvesteringer. (Endring 
av retningslinjene for bruk av støtteordningene 
under statsbudsjettets kap. 551 post 51 slik at til
rettelegging av næringsareal kan gis støtte i visse 
tilfelle der bare en bedrift etableres permanent på 
arealet.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 289, Innst. S. 142, S.tid. 
2852-2856, 2867 (14.3.96) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra H om å avvise Dok. 8-forslaget ikke 
bifalt.) 

3. Interp. fra Jørgen Holte om samvirkeorganisasjo
nane i landbruket si distriktspolitiske oppgåve, 

nedlegging av meierianlegg og strukturen i næ
ringsmiddelindustrien. 
S.tid. 3836-3848, 3851 (4.6.96). 
(l forslag fra Sp med tilslutning fra KrF og SV 
ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om Landbruksdeparte

mentet etterprøver kva for resultat investeringane 
med bygdeutviklingsmidlar gjev, S.tid. 926 
(15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om statlig støtte 
til industristedet Vestfossen i Øvre Eiker kom
mune, S.tid. 2685-2687 (6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når proposisjon 
med gjennomgang av strukturen og omorganise
ringa av distrikts- og næringsfinansieringa vil bli 
lagt fram, S.tid. 2805-2806 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Sigrun Eng om ivaretaking av dist
rikta sine interesser ved oppmjuking av riksopp
gjeret og meierimonopolet etter Statskonsult sin 
utredning, S.tid. 2995 (27.3.96). 

5. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om å bidra til en mer 
desentralisert meierivirksomhet, etter Statskon
sults rapport, S.tid. 2995-2996 (27.3.96). 

6. Sp.spm. fra Morten Lund om forslaget om et nytt 
inntektssystem for kommunene vil bygge på utred
ninger om konsekvenser for distriktspolitikken, 
S.tid. 3363-3364 (8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om regulering av byggjeverksemd. 

Ot.prp. 73 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 36, O.tid. 188-202 (30.1.96), Besl. O. 
39, L.tid. 26 (20.2.96). Lov av 22. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget ikke bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

550 Lokal næringsutvikling 
551 Regional næringsutvikling i fylker og kom-

muner 
552 Nasjonale programmer og tiltak for regional 

utvikling 
553 Forsøk 

(l forslag fra H, SV og KrF vedr. etablererstipend 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 

kommunal- og arbeidsministeren. 
S.tid. 30-36 (8.10.96), S.tid. 87-124, 137-140 
(debatt 15.10.96). 
(13 forslag; herav l fra KrF om omstillingspro
grammet for fiskeindustrien bifalt. 8 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis 3 fra SV, 3 fra KrF og 2 
fra Sp - se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
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2. Forslag fra Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og 
Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en 
melding om en strategi for statlig oppfølging av 
lokalsamfunn som er tuftet på typisk hjørnesteins
bedrifter 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 301, Innst. S. 131, S.tid. 
2772-2782, 2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp og SV, ikke bifalt. 2 for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

3. Distrikts- og regionalpolitikken. 
(Vedlegg: Kart, tabellar og figurar.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 242, S.tid. 
4102-4125, 4160-4161 (13.6.97). 
(14 forslag- ingen bifalt. Komiteens innst. om en 
handlingsplan for utviklingen av IT -kompetanse 
og om forsyningsplikten for strøm, enstemmig 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. (Fis
keripolitiske mål; bosettingsmønsteret; kvinneret
tede tiltak; såkomordning; forskning- og utvik
lingskontrakter.) 
(Vedlegg: l. Uttalelser til evalueringsrapporten. 2. 
Tabeller og figurer. Utrykt vedlegg: Evaluerings
rapport fra Stiftelsen for samfunns- og nærings
livsforskning.) 
St.meld. 51, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 283, S.tid. 
4328-4349, 4399-4401 (18.6.97). 
(9 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
lavrisikoordning som erstatning for grunnfinan
sieringsordningen m. v. - bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
utsette postledelsens behandling av ei større om
organisering med ny selskapsstrukturlselskapsinn
deling av Posten slik at Stortinget får høve til å 
drøfte saka før styret i Posten Norge BA gjør en
delig vedtak. 
Dok. 8: 107, ref. S.tid. 4551-4552 (19.6.97) og 
vedtatt ikke behandlet av dette storting. 
(l forslag om behandling etter forretningsorde
nens § 28 tredje ledd bokstav dikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt av Børre 

Rønningen om videreføring av den differensierte 
arbeidsgiveravgiften, som granskes av EFTAs 
overvåkingsorgan ut fra statsstøtteregelverket i 
EØS, S. tid. 1522-1523 ( 4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en særskilt politikk 
fra Regjeringens side for infrastruktur og næ-

ringsutvikling i Agder-fylkene, S.tid. 2347-2348 
(12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å bruke vetoad
gangen EØS-avtala gir, dersom ESA slår fast at 
ordninga med lavare arbeidsgjevaravgift i dist
rikta må leggast om. (Trukket tilbake), S.tid. 2442 
(19.2.97). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om tiltak i dist
riktspolitikken for å motvirke utviklingen som nå 
finner sted, i lys av at utflyttingen fra Nord-Norge 
er den høyeste siden 1969, S.tid. 2505-2506 
(26.2.97). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å fremme forskning, 
miljø og produktutvikling i Innlands-Norge innen
for rammene av landbrukspolitikken, bl.a. i lys av 
at 20 forskningsstillinger nå flyttes fra Brumund
dal, S.tid. 2702-2704 (12.3.97). 

6. M .spm. fra Inge Myrvoll om utsikter til en ytterli
gere sentralisering av veginvesteringene, i lys av 
at hele Nord-Norge for 1998 ikke ser ut til å få mer 
midler enn Akershus, S.tid. 2868 (9.4.97). 

7. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 
Regjeringa har fylgt opp UN/ Storebrand sine vil
kår for konsesjon, S.tid. 3018-3019 (23.4.97). 

8. M.spm. fra Rita H. Roaldsen om at høgskolerefor
men og stramme budsjetter kan redusere høgsko
lenes desentraliserte studietilbud og distriktsprak
sis, bl.a. ved Høgskolen i Tromsø, S.tid. 
3126-3127 (30.4.97). 

9. M.spm. fra Inge Myrvoll om å sørge for at Stortin
gets vedtak om desentralisering av arbeidsplasser 
innenfor Telenor blir fulgt opp, da sentraliserin
gen stadig fortsetter, S.tid. 3293-3294 (14.5.97). 

10. Sp.spm. fra Syver Berge om at det vert arbeida 
med samlokalisering av likningskontora i Dovre 
og Lesja, trass i at Stortinget har slutta seg til at det 
skal vere eit likningskontor i kvar kommune, S.tid. 
3416-3417 (21.5.97). 

11. Sp.spm. fra Jørgen Holte om Telenor sine planar 
om å legge ned ei rekkje betalingstelefonar i dist
rikta, S. tid. 3549-3550 (28.5.97). 

12. Sp.spm. fra Morten Lund om å sikre at havbruks
næringa beholder sitt preg som en distriktsnæring 
med lokale, aktive eiere, S.tid. 3557-3558 
(28.5.97). 

13. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å bevare og vide
reutvikle IT -fagmiljøene i regionsentrene, i lys av 
stor IT-satsing på Fornebu med sentralisering av 
fagkunnskap, S.tid. 3761-3763 (4.6.97). 

14. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å sikre til
gangen på strøm i hele landet, i lys av oppslag om 
at det marginale Utkant-Norge er i ferd med å 
miste strømmen, S. tid. 3764- 3765 (4.6.97). 



-91- Domstoler 

DOMSTOLER 

Se også: FENGSLER, KRJMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, 
SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: 2. Videre organisering av Tinglysings
datas virksomhet- utskilling av Domstolsdata.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 

kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
(Kap. 410, utgifter til Norsk Lovtidende som følge 
av tilpasning til EFs regelverk; nedgang i antall 
tvangsforretninger; kap. 414, merutgifter til dom
stolsbehandling.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, Innst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

2. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 3. juni 1994: «Stortinget ber Regjerin
gen utarbeide regler om offentlig bistand til advo
kathjelp i særlige tilfeller til personer som er mis
tenkte for en straffbar handling, men som ikke er 
siktet.» S.tid. 4071-4072 (8.6.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 3. juni 1994: «Stortinget ber Regjerin
gen utarbeide forslag til lovregler som gir forsva
rer rett til å delta i forberedelsene av avhør som 
nevnt i straffeprosesslovens § 239.» S.tid. 4072 
(8.6.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra Jan Simonsen og Tor Nymo om opp
rettelse av en domstol (klagerett) for gjenoppta
kelsesbegjæringer. 
Dok. 8: 64, ref. S.tid. 4694 (17.6.94), og ikke 
behandlet. 

5. Forslag fra Erik Solheim og Paul Chaffey om med 
hjemmel i Grunnlovens paragraf 83 å be om 
Høyesteretts vurdering av om Norge er forpliktet 
til å delta i Den økonomiske og monetære unio
nens tredje fase. 

Dok. 8: 58, ref. S.tid. 3922, Innst. 210, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om å hindre at personer 

som ikke er siktet eller tiltalt, av en domstol stem
ples som overgripere uten at de har hatt mulighet 
for å forsvare seg, S.tid. 292-293 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Gunnar 
Breimo om å unngå unødvendige konflikter mel
lom Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 
og samiske interesser, bl.a. ved å se kommisjo
nens og Samerettsutvalgets arbeid i sammenheng, 
S. tid. 705 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Elisabeth Øst
gård etter instruks fra departementet ble arrestert 
på tross av statsrådens løfte om amnesti til retts
saken 16. november 1993, S.tid. 730-731 
(17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bevillingsvedtak i 
kommunestyrer, av edruskapspolitiske hensyn, 
som domstolene har kjent ugyldig ut fra dagens 
alkohollovgivning, S.tid. 3442-3443 (11.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Enkelte endringer i rettergangslovgivningen. 

(Fjemavhør; saksomkostniger for domfelte; opp
nevning av en sakkyndig; kunngjøring av tvangs
oppløsning av aksjeselskap; salærforskriftene og 
fraværsgodtgjørelsen for advokater.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 220, lnnst. O. 41, O.tid. 
329-338 (2.6.94), Besl. O. 48, L.tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 15. juli 1994. 

2. Endringer i straffeprosessloven m.v. (styrking av 
kriminalitetsofres stilling). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 16 Sterkere vern og 
økt støtte for kriminalitetsofre. Leder Helge Rø
stad.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 169, Innst. O. 39, O.tid. 
360-381 (3.6.94), Besl. O. 55, L.tid. 28 (10.6.94). 
Lov av l. juli 1994. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav 2 fra FrP sendt 
Stortinget (ikke bifalt) og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og 3.) 

3. Endringer i straffeprosessloven m. v. (rettergangs
måten i militære straffesaker). 
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(Særskilt vedlegg: NOU 1988: 25 Ny militær 
straffeprosesslov m.v. Leder Finn Backer.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 220, Innst. O. 60, O.tid. 
390-395 (6.6.94), Besl. O. 57, L.tid. 28-29 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 

4. Forslag fra Jan Simonsen og TorNymo om lov om 

endring i lov av 13. august 1915 nr. 6 om retter
gangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). (Nytt 
andre ledd i § 40 7 om gjenopptakelse av sivile 
saker.) 
Dok. 8: 63, ref. O.tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: 2. Regulering av embetsdistrikter (lag
sokn).) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 

405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 
4 l 4 Undersøkelses- og domsutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regulering av lønnen for Høyesteretts medlem

mer. 
Innst. S. 44, S.tid. 1469 (30.11.94). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kap. 
414 Undersøkelses- og domsutgifter, post 21 
Utgifter til bobehandling. (Garanti for utgifter og 
ev. ansvar i forbindelse med Anders Jahres 
dødsbo.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 800, Innst. S. 38, S.tid. 
1508-1512, 1519 (1.12.94) . 

3. Forslag fra Jan Simonsen og Tor Nymo om opp
rettelse av en domstol (klagerett) for gjenoppta
kelsesbegjæringer. 
Dok. 8: 64 (1993-94 ), ref. S.tid. 4694 (17 .6.94), 
Innst. S. 35, S.tid. 1512-1516, 1519- 1520 
(1.12.94) og vedtatt sendt Regjeringen til utred
ning og uttalelse. 
(Forslaget fremsatt av Sp, SV og FrP ikke bifalt.) 

4. Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 
under ymse kapittel administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 3410 Rettsgebyr; kap. 
414 Undersøkings- og domsutgifter.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 51, S.tid. 
1606-1607 (13.12.94). 

5. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin politikk slik at det ikke skal 
tas hensyn til etnisk opprinnelse ved sammenset
ning av norske juryer. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1523 - 1528, Innst. S. 114, 
S.tid. 2910-2916 (6.4.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen oppnevne en granskningskommisjon 
til å granske og vurdere alle aspekter i forbindelse 
med justismordet mot Per Kristian Liland. 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1523-1528, Innst. S. 127, 

S.tid. 3181-3200, 3201 (9.5 .95) og enstemmig 
avvist. 
(l forslag fra Carl I. Hagen om å sende saken til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke bifalt. 
Enst. bifalt: l forslag fra Sp og KrF og komiteens 
innst. om en kommisjon til å granske politiets og 
påtalemyndighetens behandling av Liland-saken.) 

7. Forslag fra Edvard Grimstad om å nedsette en 
kommisjon for å vurdere domstolenes organise
ring. 
Dok. 8:67, ref. S.tid. 3017 (2.5 .95). (Ikke behand
let.) 

8. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup
pesøksmål. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl!. Hagen om en ny gjennomgang 

av alle incestsaker hvor tilståelse eller ugjendrive
lige tekniske bevis ikke foreligger, S.tid. 
2462-2464 (8.3.95). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å sikre rettsbeskyt
telse for personer og deres familier som er frikjent 
i straffesaker, S.tid. 2607-2609 (15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvorfor lovendrin
ger vedtatt i juni 1994 for å bedre kriminialitets
ofres stilling, ennå ikke er trådt i kraft, S.tid. 
3584-3585 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen og Tor Nymo om lov om 

endring i lov av 13. august 1915 nr. 6 om retter
gangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). (Nytt 
andre ledd i § 407 om gjenopptakelse av sivile 
saker.) 
Dok. 8: 63 (1993 - 94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 32, O.tid. 294-300 (14.2.95) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Sp, KrF og FrP - ikke 
bifalt. l forslag fra V ikke bifalt.) 

2. Endringer i straffeloven m.m. (Tiltak mot utleie til 
bordellvirksomhet; tiltak mot rasisme; vern av 
ambassadeområder; de særskilte etterforsknings
organer; fremgangsmåten ved muntlig forsikring; 
vitners plikt til å oppgi bopel; granskingskommi
sjoners vern mot mortifikasjonssøksmål; lens
menns adgang til å overføre saker til konfliktråds
mekling; forbud mot nedtaking av satellittsignal 
ved bruk av piratdekoder.) 
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Ot.prp. 4, ref. O.tid. 87, Innst. O. 34, O.tid. 
361-380 (9.3.95), Besl. O. 41, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 7. aprill995. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Jan Simonsen 
pva. FrP sendt Stortinget (ikke bifalt) og l ikke 
bifalt.) 

3. Endringer i domstolloven og straffeprosessloven 
m.m. (Endr. som følge av to-instansbehandling av 
straffesaker, stedlig kompetanse og dommerkapa
sitet; avdelingsinndeling og delegasjon av dom
stolleders myndighet; bruk av kapper i retten; 
ankeinstansens dom; meddommerdeltakelse ved 
straffeutmålingsanker for lagmannsretten; endr. i 
utskytings- og loddtrekningsreglene for å sikre 
jevnere kjønnsfordeling blant lagrettemedlemmer 
og meddommere; senking av nedre aldersgrense 
for lagrettemedlemmer og meddommere fra 25 til 
18 år.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 269, Innst. O. 35, O.tid. 
455-462 (23.3.95), Besl. O. 43, L.tid. 40 (6.4.95). 
Lov av 2. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

4. Endringer i domstolloven m.m. (Tekniske endrin
ger som følge av ny kommunelov- justeringer i 
regler om valg av forliksråd, lagrettemedlemmer 
og meddommere m.v.; navneskifte for Eidsivating 

lagdømme til Borgarting lagdømme i forbindelse 
med opprettelse av nytt Eidsivating lagdømme på 
Hamar.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 627, Innst. O. 55, O.tid. 
689-691 (1.6.95), Besl. O. 58, L.tid. 52-53 
(7.6.95). Lov av 23. juni 1995. 

5. Endringer i domstolloven m.m. (disiplinær- og til
synsordninger for advokater). 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 593, Innst. O. 64, O.tid. 
774-780 (8.6.95), Besl. O. 73, L.tid. 57 (13.6.95). 
Lov av l. september 1995. 

6. Endringer i straffeloven, vegtrafikkloven og straf-
feprosessloven (forsøksordning med promillepro
gram m.v.) (Gjennomføring av kjemivåpenkon
vensjonen; avskjæring av bevis.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 32 Nytt fundament 
for friomsorgen. Leder Kåre E. Leiksett.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 593, Innst. O. 65, O.tid. 
780-782 (8.6.95), Besl. O. 74, L.tid. 57 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

7. Endringer i straffeprosessloven (etablering av et 
DNA-register m.v.). 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 680 (19.5.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637- 680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 
4 l 4 Undersøkelses- og domsutgifter 

li. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup

pesøksmål. 
Dok. 8: 97 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 62, S.tid. 1575 - 1576, 1602 (8.12.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og ev. for
slag. 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 61 Høyesterett; kap. 414 Undersøkelses- og 
domsutgi fter.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

3. Forslag fra Edvard Grimstad om å nedsette en 
kommisjon for å vurdere domstolenes organise
ring. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.10.95 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 

Dok. 8: 67 (1994-95), ref. S.tid. 3017 (2.5.95), 
Innst. S. 72, S.tid. 1672- 1677, 1688 (12.12.95). 
(Forslaget, med et tillegg om fullmakt for Stortin
gets presidentskap til å oppnevne kommisjonen, 
ikke bifalt med 54 mot 40 stemmer. Komiteens 
innst. om å be Regjeringen nedsette en domstols
kommisjon enstemmig bifalt.) 

4. Regulering av lønnen for Høyesteretts medlem
mer. 
Innst. S. 273, S.tid. 4621, 4712 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om planar 

om og ei grunngjeving for å vurdere den ytre 
organiseringa av domstolane i Stavanger, Hauge
sund, Bergen og Trondheim, S.tid. 1989-1990 
(10.1.96). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om tvistemålslova og 
avgrensingar i private partar sin rett til å bruke 
teknisk bistand i saker som har vare oppe for dom
sto/ane, S.tid. 2347-2348 (14.2.96). 

3. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvem 
som skal betale fengselsutgiftene hvis den pale
stinske terroristen Souhaila Andrawes blir dømt i 
Tyskland til fengselsstraff og rar sone i Norge, 
S.tid. 3375 (8.5.96). 



Domstoler -94-

IV. Lovsaker: 
l. Magnor Hansen, Oslo, sender skriv datert 7. juni 

1995 med krav om riksrettstiltale mot tre høyeste
rettsdommere. 
Ref. O.tid. 8 (31.10.95), og vedtatt henlagt. 

2. Endringer i straffeprosessloven (etablering av et 
DNA-register m.v.). 
Ot.prp. 55 (1994-95), ref. O.tid. 680 (19.5.95), 
Innst. O. 5, O.tid. 9-12 (7.11.95), Besl. O. 5, L.tid. 
4 (1.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

3. Endringer i tvistemålsloven (rettsmekling). 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 291, Innst. O. 69, O.tid. 
415-416, 421 (6.6.96), Besl. O. 71, L.tid. 38 
(14.6.96). Lov av 6. september 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

4. Endringer i straffeprosessloven (klagerett over 
påtalevedtak m.v.). 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 301, Innst. O. 70, O.tid. 
416-417, 421-422 (6.6.96), Besl. O. 72, L.tid. 38 
(14.6.96). Lov av 19. juli 1996. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
475 Bobehandling 

(Jf. Il, 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om at flykapreren Sou

haila Andrawes ikke skal sone en eventuell feng
selsstraff pådømt i Tyskland i Norge. 
Dok. 8: 17, ref. S.tid. 1276-1277 (22.11.96), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om behandlingsmåten 
ikke bifalt.) 

2. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 
for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 410/3410 og 
414.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, 
1608-1609 (10.12.96). 

3. Regulering av embetsdistrikter (domssogn). 
(Vedlegg: 2. Regulering av embetsdistrikter 
(domssogn).) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 122, 
S. tid. 2653-2657, 2672-2673 (11.3.97). (Komi
teens innst. om en egen melding om domstols
strukturen for herreds- og byrettene, og om ikke å 
iverksette embetsreguleringer før meldingen be-

handles- bifalt med 61 mot 37 stemmer.) 
(Jf. I, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold, framsatt av Eva 

R. Finstad om voldtektsofres belastning ved 
torettsinstans-systemet, og å korte inn tiden mel
lom byrettens og lagmannsrettens behandling, 
S.tid. 2707-2708 (12.3.97). 

2. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om å senke gjen
nomsnittsalderen på jurymedlemmer og meddom
mere pga. at oppførsel vurderes ulikt generasjoner 
imellom, med spesiell henvisning til ofre i vold
tektssaker, S.tid. 2708-2709 (12.3.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Hjalmar Larsson, 1472 Fjellhammer, sender skriv 

datert 29. juli og 2. september 1996 med krav om 
riksrettstiltale mot høyesterettsdommerne Gjøt
stad, Coward, Tjomsland, Dolva og Skåre. 
Ref. O.tid. 27 (18.10.96), og vedtatt henlagt. 

2. Endringer i straffeprosessloven (observasjon av 
små barn m.m.). 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 162, lnnst. O. 51, O.tid. 
502-508 (11.3.97), Besl. O. 76, L.tid. 36 
(20.3.97). Lov av 23. mai 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Lov om endringer i straffeprosessloven m.m. 
(oppholdsforbud). (Motorsykkelklubber; adgang 
til å forby personer tilhørende voldelige gruppe
ringer opphold på bestemte eiendommer.) 
Ot.prp. 85. 
(Ikke behandlet.) 
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EFTA/EU 

Se også: INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSHANDEL, UTENRIKSSAKER, 
UTVIKLINGSHJELP, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finansdepartementet. (Departementenes 
eksterne utredningsbehov i forbindelse med EFs 
indre marked, EØS-avtalen og EF-forhandlin
gene. Frivillige organisasjoners og partienes infor
masjonsarbeid om europaspørsmål.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

163 7 EF - indre marked 
2. Tollavgifter for 1994. (Provenyvirkninger av EØS; 

EØS-avtalen og forholdet til Sveits; Transitte
ringsord.ningen og enhetsdokumentet for varefor
tolling.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 809-811 (19.11.93). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Oversikt over stillinger 
for utsendt personale ved de utenrikske fagstasjo
ner pr. l. januar 1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap. : 

l 00 Utenriksdepartementet 
JOl 3101 Utenriksrepresentasjon 
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l . H.M. Kongens tale til det 138. Storting ved dets 

åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. S.tid. 
45-63 (12.10.93), S.tid. 73-249 (trontaledebatt 
20.10.-21.10.93). 
(l forslag fra RV om at det nye Storting skal 
behandle EØS-tilknytningen ikke bifalt med 112 
mot 39 stemmer. l forslag fra Sp og SV om å 
trekke EF-søknaden ikke bifalt med 105 mot 51 
stemmer.) 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer av Den 
norske parlamentarikerdelegasjonen til EFTA. 
Innst. S. 7, S.tid. 339 (4.11.93). 
(Jf. sak 7.) 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer av den 
norske delegasjon til en felles parlamentarikerko
mite mellom Stortinget og Europaparlamentet. 
Innst. S. 10, S.tid. 340 (4.11.93). 

4. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (sikkerhetspolitikk og samarbeid med Russ-

land; EF-samarbeidet) S.tid. 263-275 (25.10.93), 
S.tid. 340-426 (utenriksdebatt 4.11.93). 
( 4 forslag, hvorav 2 fra RV og l fra FrP ikke bifalt. 
l forslag fra FrP sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT L) 

5. Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale 
med tilhørende vedlegg og protokoller mellom 
EFTA -statene og Bulgaria, undertegnet i Geneve 
29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Avtalens tilhørende vedlegg 
og protokoller. C. Landbruksvarer. Brevveksling 
mellom Norge og Bulgaria. D. De økonomiske 
reformer i Bulgaria og frihandelsavtalens betyd
ning. E. Handelsforbindelsene mellom EFTA-sta
tene og mellom Norge og Bulgaria. F. EFs asso
sieringsavtaler med Polen, Ungarn og tidligere 
Tsjekkoslovakia. G. Frihandelsavtalen og det 
norske GSP-systemet.) 
St.prp. 98 (1992-93), ref. S.tid. 429, Innst. S. 11, 
S.tid. 938 (23.11.93). 

6. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe
ren. (EØS-avtalen; EF-regelverk; Uruguay-run
den i GATT.) S.tid. 1517-1524 (6.12.93), S.tid. 
1603-1677 (debatt 13.12.93). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF og V om felles 
dato for eventuelle folkeavstemninger om EF
medlemskap bifalt med 49 mot 46 stemmer.) 

7. Opprettelse av en felles parlamentarikerdelega
sjon til EFTA og EØS. Innst. S. 65, S.tid. 
1983-1984 (1.2.94). 
(Jf. sak 2.) 

8. Redegjørelse av handelsministeren om status i 
arbeidet med tilleggsprotokollen til EØS-avtalen. 
(Innarbeiding av 434 EU-rettsakter - EØS Il.) 
S.tid. 2031-2036 (8.2.94), S.tid. 2156-2223 
(15.2.94). 
(6 forslag fra Sp og l fra RV- ingen bifalt.) 

9. Redegjørelse av statsministeren om resultatet av 
forhandlingene med Den europeiske union om vil
kårene for norsk medlemskap. (Fiskeripolitikk; 
petroleumspolitikk - lisensdirektivet; landbruk og 
regionalpolitikk; næringsmiddelindustri; miljø
vern; Maastricht-traktatens mål om økonomisk og 
monetær union; avgiftspolitikk; samepolitikk og 
reindriftsnæring; Svalbard.) 
(Vedlegg: En representant fra hver partigruppe 
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fikk ordet til korte merknader etter redegjørelsen.) 
S.tid. 2577-2591 (17.3.94), S.tid. 3019-3219 
(debatt 26.4-27.4.94). 
(l forslag fra RV ikke bifalt. l forslag fra Sp, SV 
og KrF om klargjøring av økonomiske og bud
sjettmessige konsekvenser av et ev. norsk med
lemskap, enstemmig bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

l O. Tilleggsredegjørelse av handelsministeren om 
resultatet av forhandlingene med Den europeiske 
union om vilkårene for norsk medlemskap. (EØS
relaterte områder; energiprotokollen og konse
sjonsdirektivet; regionalpolitikk og landbruk; 
markedsordningene og næringsmiddelindustri; 
fiskeripolitikk; miljøstandarder og naturforvalt
ning; Svalbard; bidraget til EU-budsjettet; avgifts
politikk; tollunion; EUs Europa-avtaler; de nor
diske frihandelsavtaler med Baltikum; EUs prefe
ranseavtaler med middelhavslandene og Lame
avtalen; representasjon og stemmevekt i EUs 
institusjoner og organer; samepolitikk og rein
driftsnæring; oppbygging av medlemskapsavtalen 
og tiltredelsesprosedyre.) S.tid. 2939-2950 
(20.4.94), S.tid. 3019-3219 (26.4-27.4.94). 
(l forslag fra RV ikke bifalt. l forslag fra Sp, SV 
og KrF om klargjøring av økonomiske og bud
sjettmessige konsekvenser av et ev. norsk med
lemskap, enstemmig bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Hvilket organ i Stortinget som skal ha konsulta
sjoner med Regjeringen om EØS-saker. (Ny § 13 a 
i Stortingets forretningsorden, utenrikskomiteen 
supplert med EØS-delegasjonen.) 
(Vedlegg: Uttalelse til Stortingets presidentskap 
fra utenrikskomiteen vedr. Stortingets arbeid med 
EØS-saker, datert 3. februar 1994.) lnnst. S. 112, 
S.tid. 3321-3329 (6.5.94). 
( 4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra Sp over
sendt Presidentskapet.) 

12. Interp. fra Johan J. Jakobsen om internasjonale til
tak mot valutaspekulasjoner og begrensninger 
med EØS-avtalen og EU. S.tid. 3793-3812 
(31.5.94). 
(2 forslag fra Sp hvorav l ikke bifalt og l sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

13. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring 
av protokoll 4 7 og enkelte vedlegg til EØS
avtalen. (Tilleggsavtalen.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning 7/94. 2. 
Særskilt vedlegg: Rettsakter omhandlet i vedleg
gene til EØS-komiteens beslutning 7/94, bind 
IA-12A. 3. Lovendringer som følge av Tilleggsav
talen til EØS-avtalen. 4. Uttalelser vedrørende Til
leggsavtalen fra sentrale norske organisasjoner og 
institusjoner. 5. Erklæringer fra EØS-komiteens 
møte 21.3.94. Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 
3.6.94 fra UD, handelsministeren, til KrFs stor-

tingsgruppe. 2. og 3. Svarbrev av 3.6.94 fra UD, 
handelsministeren, til Sps stortingsgruppe.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 3220, Innst. S. 177, S.tid. 
4332-4347, 4349 (14.6.94) og bifalt med 88 mot 
37 stemmer. 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

14. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1994 til 
folkeavstemningen over spørsmålet om Norge bør 
bli medlem av Den europeiske union. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 186, S.tid. 
4371-4375, 4376 (15.6.94). 

15. Forslag fra Anne Enger Lahnstein pva. Sp, SV og 
KrF oversendt fra Odelstinget 14. juni 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
endringer i valgloven som gir adgang til å stemme 
pr. post. Forslaget legges fram i god tid før folke
avstemningen.» S.tid. 4427-4431 (16.6.94) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 3.) 

16. Forslag fra Anne Enger Lahnstein pva. Sp, SV og 
KrF oversendt fra Odelstinget 14. juni 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at et sær
trykk av Maastricht-avtalen og Romatraktaten 
omdeles til alle landets husstander.» S.tid. 
4431-4437 (16.6.94) og ikke bifalt med 93 mot 55 
stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

17. Forslag fra Tore A. Liltved pva. H oversendt fra 
Odelstinget 14. juni 1994: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om at EU-direktiv 911533/ 
EØF, artikkel l nr. 2 blir innarbeidet i§ 55 Bi ar
beidsmiljøloven.» S.tid. 4454 (16.6.94) og ikke 
bifalt. 

18. Vedrørende § 13 a i Stortingets forretningsorden. 
(Forslag fra Sp oversendt fra Stortinget 6. mai 
1994 om vilkår for behandling i Stortinget av saker 
i konsultasjonsorganet for EØS-saker.) Innst. S. 
205, S.tid. 4569-4572 (17.6.94). (Presidentska
pets flertallsforslag til nytt tredje ledd i § 13 A 
bifalt.) 
(Jf. Il, 11.) 

19. Finnmark fylkeskommune sender uttalelse datert 
15. juni 1994 vedrørende EU-forhandlingene, for
handlingsresultatet. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og sendt utenrikskomi
teen i henhold til § 28, femte ledd. 

20. Medlemskapet i Den europeiske union. 
(Vedlegg: 1. Statsministerens redegjørelse for 
Stortinget om norsk søknad om medlemskap i EF, 
16. november 1992. 2. Norges søknad om med
lemskap i De europeiske fellesskap. 3. Innlegg 
holdt ved åpningen av Norges medlemskapsfor
handlinger med EF. 4. Organisering og forhand
lingsprosess. 5. Uttalelser vedrørende Norges til
tredelsesavtale til EU fra sentrale norske organisa
sjoner og institusjoner. 6. Interimsordningen. Sær
skilte vedlegg: l. Traktat om Kongeriket Norges, 
Republikken Østerrikes, Republikken Finlands og 
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Kongeriket Sveriges tiltredelse til Den· europeiske 
union. 2. Traktater om opprettelse av De euro
peiske fellesskap og om Den europeiske union. 
Særskilt vedlegg til innst.: Spørsmål fra de enkelte 
partier til Regjeringen og Regjeringens svar.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 209, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94). 
(2 forslag, hvorav l fra H sendt Presidentskapet og 
l fra FrP ikke bifalt.) 

21. Forslag fra Erik Solheim og Paul Chaffey om med 
hjemmel i Grunnlovens paragraf 83 å be om 
Høyesteretts vurdering av om Norge er forpliktet 
til å delta i Den økonomiske og monetære unio
nens tredje fase. 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 3922, Innst. S. 210, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

22. Forslag fra Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen om at Stortinget skal be Regjeringen legge 
til grunn at embedsmenn i departementene anmo
des om å vise en betydelig tilbakeholdenhet ved 
den offentlige EU-debatt, men at de øverste an
svarlige embedsmenn for de ytre faglig avgren
sede etater inviteres til å klargjøre sitt og etatens 
syn på virkningene og konsekvensene av et even
tuelt norsk EU-medlemskap. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 4698, lnnst. S. 211, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å vurdere konse

sjonsreglene i forhold til kjøp av fritidseiendom
mer for utlendinger, S.tid. 305-306 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om konkrete EF -krav 
til Norge i forhandlingene om transitt og dum
pingspørsmål i EØS-sammenheng, og status i for
handlingene, S.tid. 322-323 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om å gje konsesjon i sam
band med tre tyske statsborgarar sitt kjøp av ein 
eigedom på 300 daa i Hamarøy kommune med 14 
bustadeinheiter og eit service-senter, S.tid. 
332-334 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å fremme offentlig
hetsprinsippet i forhandlingene om medlemskap i 
EF, S.tid. 1543-1544 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om norske krav i EF
medlemskapsforhandlingene om å ha strengere 
regler enn EF for ulike helseskadelige eller mil
jøødeleggende stoffer, S. tid. 1544-1546 
(8.12.93). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorvidt Norge i EF
medlemskapsforhandlingene har reservert seg mot 
et felles gass- og kraftmarked uten mulighet til 
statlig styring av import og eksport av gass og 
elektrisk kraft, S.tid. 1578-1579 (8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt, framsatt av Berit 
Skaug om at det i forbindelse med EØS-avtalen 
skal tre i kraft nye forskrifter om grossistvirksom
het med legemidler, og distriktsapotekenes betin-

gelser og legemiddelprisene i denne sammenhen
gen, S.tid. 1586-1587 (8.12.93). 

8. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om å innføre pro
duksjonsbegrensninger for laks og ørret og even
tuelle andre tiltak for å hindre prisfall og dumping
anklager fra EF-hold, S.tid. 1589-1590 (8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å offentleggjere rap
porten frå Rebild Marketing Management AlS til 
Europautgreiinga om verknadene for næringsmid
delindustrien ved ein EF -medlemskap, S.tid. 
1695-1696 (15.12.93). 

l O. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om statens overta
kelse av vakttjenesten i Regjeringsbygget, ut fra 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern 
vedtatt i samsvar med EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelse, S.tid. 1699-1700 (15.12.93). 

11. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvorfor 
Regjeringen i St.prp. nr. 100 for 1991-92 har fast
slått at Vinmonopolets enerett til import og 
engrossalg av vin og brennevin vil bli opprett
holdt i EØS, i lys av EF-kommisjonens syn, S.tid. 
2021-2022 (2.2.94). 

12. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å opprettholde 
den statlige monopolordningen for handtering av 
blod og blodprodukter som EØS-medlem, S.tid. 
2022-2023 (2.2.94). 

13. Sp.spm. fra Syver Berge om korleis EØS-avtala og 
ein eventuell EU-medlemskap vil verke inn på 
bruken av utmarksressursane, t.d. den frie ferdse
len, S.tid. 2080-2081 (9.2.94). 

14. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om hvorvidt 
EØS-avtalen er til hinder for at Norge kan videre
føre ordningen med like medisinpriser over hele 
landet, som et offentlig utvalg foreslår å fjerne, 
S.tid. 2098-2099 (9.2.94). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre arbeids
plassene ved Oslo-bedriften Levahn, som kan bli 
nedlagt etter å ha blitt underbudt av tyske Robel/ 
Plasser & Theurer i konkurranse om et NSB-opp
drag, S.tid. 2329-2330 (23.2.94). 

16. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva for 
endringar No reg må føre ta for Vinmonopolet for 
at ordninga skal vera såkalla ikkje-diskrimine
rande ved ein eventuell EU-medlemskap, S.tid. 
2346-2347 (23.2.94). 

17. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om geografisk belig
genhet som kriterium ved kommunenes tildeling 
av kontrakter, S. tid. 2428-2429 (2.3.94). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorvidt bruk av 
den såkalte Rana-milliarden i Fundia Norsk Jern
verk er i strid med EØS sitt regelverk, S.tid. 
2459-2460 (2.3.94). 

19. Sp.spm. fra Jørgen Holte om tiltak for å hindre at 
10-15000 arbeidsplassar i næringsmiddelindu
strien blir borte ved ein EU-medlemskap, S.tid. 
2545-2546 (16.3.94). 

20. Sp.spm. fra Morten Lund om følgene av et EU
medlemskap for matvareprisene, samt sysselset-
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tingen i jordbruket, næringsmiddelindustrien og 
tilknyttede næringer, S.tid. 2546-2547 (16.3.94). 

21. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 
moms på te nes ter vil samsvara med at reiselivsnæ
ringa er rekna for å vera eit satsingsområde, S.tid. 
2559-2561 (16.3.94). 

22. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om finansministe
rens uttalelse om at dersom Norge blir stående 
utenfor EU, vil det bety kapitalflukt og renteopp
gang, S.tid. 2731-2733 (23.3.94). 

23 . Sp.spm. fra Syver Berge om ei uttaling frå land
bruksministeren sin politiske rådgjevar om at ik
kje heile jordbruksavtalen med EU kan garante
rast ferdig før folkeavstemminga, S.tid. 
2733-2735 (23.3.94). 

24. Sp.spm. fra Jørgen Holte om anslaget for EU
støtte til norsk landbruk, S.tid. 2735-2736 
(23.3.94). 

25. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvorvidt Norge i 
henhold til avtalen med EU kan opprettholde ord
ningen med differensiert arbeidsgiveravgift, S.tid. 
2736- 2737 (23.3.94). 

26. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilke skriftlige 
garantier EU har gitt Norge om unntak eller over
gangsordninger for restriksjoner på bruk av 
asbest, KFK, organiske løsemidler, kvikksølv og 
pentaklorfenol, S. tid. 2739-2740 (23.3.94). 

27. Sp.spm. fra Morten Lund om hvilke avtaler som er 
gjort i våre EU-forhandlinger for å forhindre kvo
tehopping ved utenlandsk oppkjøp av fiskefar
tøyer, S.tid. 2748-2750 (23.3.94). 

28. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at Norge har avgitt 
«EØS-fisk» til EU i medlemskapsforhandlingene, 
i lys av en tidligere innstillingsuttalelse om kob
ling av markedsadgang og ressursavståelse, S.tid. 
2751-2752 (23.3.94). 

29. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om hand
teringa av norsk alkoholpolitikk dersom resultatet 
av ein EU-medlemskap vert auka tollfrie kvotar, 
redusert grensekontroll og avvikling av import- og 
engrosmonopolet, S.tid. 2754-2755 (23.3.94). 

30. Sp.spm. fra Einar Steensnæs, framsatt av Kjell 
Magne Bondevik om hvorvidt tidligere forhand
lingsposisjoner om Vinmonopolet er forlatt under 
EU -medlemskapsforhandlingene, S. tid. 
2757-2759 (23.3.94). 

31. Sp.spm. fra Arvid Vegger om hvorvidt avtalene 
som er underskrevet i Brussel ved forhandlingene 
om EU-medlemskap, er folkerettslig bindende, og 
når de blir forelagt Stortinget, S.tid. 2759 
(23.3.94). 

32. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sette 
Kystvakten i stand til å håndtere de større kontroll
oppgaver som følger av et norsk EU-medlemskap, 
bl. a. oppsyn med fiskefartøyer fra andre EU-land, 
S.tid. 2844-2845 (13.4.94). 

33. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om kva som skal 
kompensera dei milliontap som forhandlingsre-

sultatet med EU har påført norske nordsjøfiska
rar, S.tid. 2845-2847 (13.4.94). 

34. Sp.spm. fra Eva Lian, framsatt av Marit Tingel
stad om å forbedre EØS-avtalen mht. rettighetene 
til funksjonshemmede over 25 år som ikke har 
vært yrkesaktive, bl.a. til dekning av sykeutgifter i 
EU-landene, S.tid. 2850-2851 (13.4.94). 

35. Sp.spm. fra Odd Holten om bortfall av grensekon
troll og risiko for økt narkotikasmugling med en 
eventuell fremtidig avtale om medlemskap i EU, 
S.tid. 2952-2953 (20.4.94). 

36. Sp.spm. fra Jørgen Holte om når departementet 
vil offentleggjere rapporten frå Re bild Marketing 
Management AlS, S.tid. 2954-2955 (20.4.94). 

3 7. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å gi Statens 
medieforvaltning pålegg om å rette seg etter EØS
avtalen, slik at svartsladdingen av erotisk film på 
kabel-tv kan opphøre, S.tid. 2967-2968 (20.4.94). 

38. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at det pga. EØS
avtalen ikke kan stilles krav om norskkunnskaper 
til utenlandske leger som ønsker å arbeide i Nor
ge, S.tid. 2972-2973 (20.4.94). 

39. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om mulighet 
ved et EU-medlemskap til å videreføre en direkte 
ressursuttak-kontroll av EU-fartøyer og å pålegge 
dem rapporteringsplikt under aktivt fiske i norsk 
sone, S.tid. 3299-3300 (4.5.94). 

40. Sp.spm. fra Håkon Gi il om skjerpa krav for vass k
valitet til næringsmiddelindustrien som følgje av 
EØS-avtalen, og tiltak for at bedrifter skal kunne 
halde fram med produksjonen, S.tid. 3415-3416 
(11.5.94). 

41. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om køproblemer for 
virksomheter som søker godkjenning hos Norsk 
Akkreditering for å kunne foreta produktkontroll 
etter EØS-avtalen, S.tid. 3456-3457 (18.5.94). 

42. Sp.spm. fra Eva Lian om Norges muligheter til 
strengere standarder for helse, miljø og sikkerhet 
etter dom i Europadomstolen som hindrer Tysk
land å forby det kreftfremkallende stoffet PCP, 
S.tid. 3693-3695 (25.5.94). 

43. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å ta initiativ over
for Russland til utvidet jurisdiksjon ut over 200-
milssonen for å ra bukt med uregulert fiske i 
«Smutthullet», S.tid. 3711-3712 (25.5.94). 

44. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Paul Chaf
fey om Nederlands og Tysklands behandling av 
overgangen til den tredje fase i den økonomiske 
union, S.tid. 3814-3816 (1.6.94). 

45. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om EØS-avtalen 
og bruk av kommunale næringsfond gitt i vass
dragsreguleringssaker, S.tid. 3820-3821 (1.6.94). 

46. Sp.spm. fra Jørgen Holte, framsatt av Terje Riis 
Johansen om når kartet over støtteområdet for 
nordisk landbruk sør for 62. breddegrad vil bli 
ferdig, og kompensasjon for inntektstap i dette 
området, S.tid. 3840-3841 (1.6.94). 

47. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvorfor Norge har 
innrømmet fri transitt av fisk som landes i norsk 
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havn fra fiskefartøyer fra EU-land, S.tid. 
3841-3842 (1.6.94). 

48. Sp.spm. fra Erling Folkvord om korrekt tolkning 
av EUs rådsresolusjon 93/213, og eventuelle for
pliktelser for Norge til å full-liberalisere telepoli
tikken innen 1998, S.tid. 3843-3844 (1.6.94). 

49. Sp.spm. fra Ranveig Frø iland om vurderinger fra 
norsk side av virkninger av det såkalte matsminke
direktivet, som EU er i ferd med å behandle, S.tid. 
3844-3845 (1.6.94). 

50. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvordan Stortin
get har ratt informasjon om at man gjennom EØS
avtalen sluttet seg til EUs bestemmelser om for
bud mot prissamarbeid for olje, S.tid. 3856-3857 
(1.6.94). 

51. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å gi nærings
middelindustrien overgangsordninger og reelle 
muligheter til omstilling til den nye markedssitua
sjonen som EU vil innebære, S.tid. 3859-3860 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond 

m.v. og visse andre lover. (Endring av aksjefond
loven til verdipapirfondloven og tilpassing til 
EØS-regler; tilpassing av verdipapirhandelloven 
og forsikringsvirksomhetsloven; endr. i kredittil
synsloven.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 9, Innst. O. 14, O.tid. 92-104 
(14.12.93), Besl. O. 15, L. tid. 11 (17.12.93). Lov av 
20. desember 1993. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Lov om tekniske kontrollorgan som har til opp
gåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter 
EØS-avtalen o.a. (Endr. i lov om mål og vekt.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 224, Innst. O. 43, O.tid. 
355-357 (3 .6.94), Besl. O. 53, 54, L.tid. 27-28 
(10.6.94). Lov av 16. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 41.) 

3. Lov om folkeavstemning over spørsmålet om Nor
ge bør bli medlem av Den europeiske union. 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 328, Innst. O. 69, O.tid. 
572-604 (14.6.94), Besl. O. 74, L.tid. 39-41 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget fra Sp, SV og KrF, hvorav 
2 sendt Stortinget (l sendt Regjeringen og l ikke 
bifalt) og l ikke bifalt. l forslag i Lagtinget fra Sp, 
SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 15 og 16.) 

4. Endringer i lover på arbeidsmiljø- og sikkerhets
området som følge av EØS-avtalen og en tilleggs
avtale til EØS-avtalen. (Skriftlig arbeidsavtale; fri 
ved svangerskapskontroll; regler ved masseoppsi
gelse; midlertidige eller mobile arbeidsplasser; 
markedsføring av og kontroll med eksplosiver til 
sivilt bruk; nye hjemmelsbestemmelser.) 
(Vedlegg: I. Direktiv 91/533ÆØF av 14. oktober 
1991 om arbeidsgiverens plikt til å informere ar-
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beidstakeren. Il. Direktiv 92/85ÆØF av 19. okto
ber 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
helse og sikkerhet på arbeidsplassen m.m. Ill. 
Direktiv 92/56ÆØF av 24. juni 1992 om endring 
av direktiv 75/129ÆØF om tilnærming av med
lemsstatenes lovgivning om masseoppsigelse. IV. 
Direktiv 92/57ÆØF av 24.juni 1992 om mini
mumskrav til sikkerhet og helse. V. Direktiv 93/ 
15ÆØF av 5. april 1993 om markedsføring m.m.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 328, Innst. O. 70, O.tid. 
605-610 (14.6.94), Besl. O. 76, L.tid. 41 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra H sendt Stor
tinget (ikke bifalt) og 2 forslag fra Sp og SV ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget, henholdsvis fra H og 
fra Sp og SV - ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 13.) 

5. Endringer iforsikringslovgivningen m.v. (Endr. i 
patentloven - patenttid for legemidler; produktan
svarsloven; yrkesskadeforsikring; forsikringsav
taleloven; naturskadeforsikring - brannforsikring 
tegnet i utlandet; nytt system for europeisk ar
beidsformidling- EURES.) 
(Vedlegg: l. Rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 -
med de endringer og tillegg som følger av vedlegg 
XVII punkt 6 til EØS-avtalen, protokoll l til 
avtalen og avtalen for øvrig. 2. Rådsforordning 
(EØF) nr. 2434/92 - med de endringer og tillegg 
som følger av vedlegg V punkt 2 til EØS-avtalen, 
protokoll l til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 273, Innst. O. 68, O.tid. 
610-617 (14.6.94), Besl. O. 77, L.tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. 2 for
slag i Lagtinget, henholdsvis fra H og fra Sp og 
SV ikke bifalt.) 

6. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsik
ringsvirksomhet m.v. (endringer i forbindelse med 
tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen 
m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.94 fra Finans
departementet, statsråden, til Harald Ellefsen.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 309, Innst. O. 72, O.tid. 
627-631 (14.6.94), Besl. O. 83, L. tid. 43 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

7. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). (Endr. som 
følge av EØS-avtalen; tilpassing til EFs regler på 
selskapsrettens område.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 29 Lov om aksje
selskaper. Leder Magnus Aarbakke.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 220 (11.4.94) og ikke 
behandlet. 

8. Endring i avtaleloven. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93/13 EØF om urime
lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 
Ot.prp. 89, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31. desember 
1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805 - 831 (1.11.94). 
Budsjett-kap. : 

l 00 Utenriksdepartementet 
101 3101 Utenriksrepresentasjon 
l l 6 Deltaking i internasjonale organisasjoner 

2. Tollavgifter for 1995. (Tollrelaterte spørsmål ved 
det europeiske frihandelssamarbeidet, EØS
avtalen, orientering om frihandelsavtalene, EØS-, 
EFTA- og EU-samarbeidet i tollkomiteer.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1053-1056 (4.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. H. M. Kongens tale til det 139. Storting ved dets 

åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. 
S.tid. 5-23 (3.10.94), S.tid. 125-290 (trontalede
batt 12.10.-13.10.94). 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 10/94 av 12. august 1994 om end
ring av artikkel l i protokoll 31 i EØS-avtalen om 
samarbeid vedrørende forskning og teknologisk 
utvikling. (EUs fJerde rammeprogram.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 10/94 
av 12. august 1994. 2. Europaparlaments- og råds
beslutning nr. 1110/94/EF av 26. aprill994.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 123, Innst. S. 18, S.tid. 
519-525, 526 (25.10.94). 

3. Folkeavstemningen den 27. og 28. november 1994 
over spørsmålet om Norge bør bli medlem av Den 
europeiske union. (Meddelelse fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet om utfallet av folkeavstem
ningen og seks klager til Stortinget.) 
(Vedlegg: Fylkesresultater og landsresultat etter 
fintellingen vedr. folkeavstemningen (innrappor
tert fra fylkesvalgstyrene l. desember 1994).) 
Ref. S.tid. 1561, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). (For de enkelte klager se - KLAGER 
TIL STORTINGET Il, 1-6.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av en avtale undertegnet 
i Brussel 28. september 1994 mellom EFTA-sta
tene i EØS om overgangsordninger for en periode 
etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den euro
peiske union. (Forlengelse av sammensetningen 
av EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-dom
stolen.) 
(Vedlegg: Avtale om overgangsordninger for en 
periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til 
Den europeiske union.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1523-1524, 1528, Innst. S. 

68, S.tid. 1707-1724 (21.12.94) og enstemmig 
vedtatt. 

5. Samtykke til inngåelse av en avtale om justering 
av visse avtaler mellom EFTA-statene. (Avtaler 
om overvåkingsorganet ESA, EFTA-domstolen, 
EFTA-statenes faste komite og EFT A-statenes 
parlamentarikerkomite.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1688, Innst. S. 77, S.tid. 
1707-1724 (21.12.94) og vedtatt med 101 mot 34 
stemmer. 
(l forslag fra Sp om behandling etter Grunnlovens 
§ 93 ikke bifalt med 100 mot 35 stemmer.) 

6. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (internasjonalt samarbeid; Norges nei til EU; 
nordisk samarbeid; EØS-samarbeidet, veto i EØS
komiteen; konsultasjons- og samarbeidsordninger 
med EU; alleuropeisk samarbeid; Vestunionen). 
S.tid. 1923 - 1930 (19.1.95), S.tid. 2005- 2079 
(utenriksdebatt 31.1.95) og vedlagt protokollen. 
( 4 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt. l forslag 
fra Sp, SV og KrF, l forslag fra Sp og SV og l for
slag fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Spørsmål om Norges tilslutning til Den euro
peiske union. 
St.meld. 19, ref. S.tid. 1688, Innst. S. 78, S.tid. 
2005-2079 (31.1.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

8. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. mai 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa leggje fram forslag til 
dei endringane i gjeldande aksjelov som er naud
synte av omsyn til EØS-avtala innan l. november 
d.å.» 
S.tid. 3200, 3202 (9.5.95) og vedtatt med 59 mot 
44 stemmer. 
(Jf. IV, 4.) 

9. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 18/95 av 27. februar 1995 om end
ring av vedlegg XIX til EØS-avtalen. Innlem
melse i EØS-avtalen av Direktivet om deltids
bruksrett til fast eiendom (time-share) . 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbruker
vern). 2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/ 
47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjø
peren i forbindelse med visse aspekter ved avtaler 
om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshareav
taler).) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 188, S.tid. 
3698-3699, 3725 (6.6.95). 

l O. Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 19/95 
om innlemmelse av Europaparlamentets og 
Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tilde
ling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 
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utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirekti
vet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IV (energi). 2. 
Europaparlamentets og Rådets direktiv om vilkå
rene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive 
leting etter og utvinning av hydrokarboner. 3. Fel
les erklæring fra EØS-komiteen ved beslutningen 
om å innlemme konsesjonsdirektivet (94/92/EF) i 
EØS-avtalen. Vedlegg inntatt i innst. : Uttalelse fra 
utenrikskomiteen til energi- og miljøkomiteens 
innstillingsutkast.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 194, S.tid. 
3839-3955, 3975 (12.6.95) og bifalt med 71 mot 
41 stemmer. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

11. Deling av AlS Vinmonopolet. (Utskilling av fram
tidig konkurranseutsatt virksomhet - inkludert 
produksjonsmonopolet - som statsaksjeselskap 
med to datterselskaper; videreføring av detaljvirk
somheten under nåværende navn og selskaps
form.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3202, Innst. S. 209, S.tid. 
4019-4026, 4048 (13.6.95) og bifalt med 67 mot 
37 stemmer. 
(2 forslag; l fra H og Frp, l fra Sp og SV - ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, 6.) 

12. Samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale 
med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom 
EFTA-statane og Slovenia. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen mellom EFTA
statene og Slovenia. Engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B) Avtalens tilhørende vedlegg 
og protokoller. C) Landbruksvarer. Brevveksling 
mellom Norge og Slovenia. D) De økonomiske 
reformer i Slovenia og frihandelsavtalens betyd
ning. E) Handelsforbindelsene mellom EFTA-sta
tene og Slovenia og mellom Norge og Slovenia. F) 
Frihandelsavtalen og det norske GSP-systemet.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 223, S.tid. 
4294, 4311 (16.6.95). 

13. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 18/94 av 28. oktober 1994 om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tje
nester). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IX. 2. Europaparla
mentets og Rådets direktiv om innskuddsgaran
tiordninger.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 166, S.tid. 
4294-4296, 4311 (16.6.95). 
(l forslag fra Sp, SV, KrF, V og RV om å utsette 
behandlingen av saken ikke bifalt.) 

14. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring 
av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter (ny artik
kell3 om kultursamarbeid) . 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 
av 19. mai 1995. 2. Felleserklæring om samarbeid 
i kulturelle saker.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva 

område innan norsk kulturpolitikk som må endrast 
ved ein eventuell EU-medlemskap som fylgje av 
EU sine konkurransereglar og reglane for ikkje
diskriminering, S. tid. 304-305 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor man i 
departementets kunngjøringer om folkeavstemnin
gen 28. november 1994 ikke benytter ordlyden 
Stortinget har vedtatt for avstemningstemaet, 
S.tid. 307-308 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Eva Heir om påstander om miljø
standarder i Norge og i EU i Utenriksdepartemen
tets hefte «Spørsmål og svar om Norge og EU», 
S.tid. 542-544 (26.10.94). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen, framsatt av Eva 
Heir om hvorfor EUs planer for en felles energi
politikk ikke nevnes i Utenriksdepartementets 
hefte «Spørsmål og svar om Norge og EU», S.tid. 
544-545 (26.10.94). 

5. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å dokumentere 
påstanden om at det blir flere arbeidsplasser ved 
et EU-medlemskap i Utenriksdepartementets hefte 
«Spørsmål og svar om Norge og EU», S.tid. 
546-547 (26.10.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om sammenlignin
gen av antallet ansatte i Europakommisjonen, 
Oslo kommune og Statoil i Utenriksdepartemen
tets hefte «Spørsmål og svar om Norge og EU», 
S.tid. 547-548 (26.10.94). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om grunnlaget 
for å si at EU ikke har eller vil få en felles sosi
alpolitikk, etter en dom i EU-domstolen om pen
sjonsrettigheter ved bevegelse over landegren
sene, S.tid. 548-549 (26.10.94). 

8. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om hvilke varer impor
tert fra tredjeland som vil få høyere tollsatser ved 
et EU-medlemskap, og næringslivets merutgifter i 
den forbindelsen, S.tid. 549-551 (26.10.94). 

9. Sp.spm. fra Håkon Giil om korleis Regjeringa 
vurderer utviklinga som har vore i den siste tida i 
bruken av miljøgarantien, S.tid. 551-552 
(26.10.94). 

l O. Sp.spm. fra Lars Sponheim om hemmeligstemp
ling av det siste utkastet til EUs personverndirek
tiv, som kan føre til store endringer i norsk person
vernlovgivning, S.tid. 1572- 1574 (7.12.94). 

11. Sp.spm. fra Carl!. Hagen om å åpne forfri import 
av vin og brennevin etter at ESA og EFTA-dom
stolen har slått fast at importmonopolet strider mot 
EØS-avtalen, S.tid. 1845-1846 (11.1.95). 
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12. Sp.spm. fra Magnar Sort ås løkken om garantier for 
at detaljmonopolet for vin og brennevin kan opp
rettholdes etter at ESA har fattet vedtak om at det 
norske importmonopolet er i strid med EØS
avtalen, S.tid. 1846-1847 (11.1.95). 

13. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om Vinmo
nopolet sitt import- og engrosmonopol i EØS, 
S.tid. 2329-2330 (22.2.95). 

14. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EUs oljedirektiv 
som er i strid med norsk petroleumslovgivning, og 
som bl.a. vil frata Norge retten til å holde prisene 
oppe ved å regulere utvinningstakten, S.tid. 
2588-2590 (15.3.95). 

15. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Gud
mund Restad om forslag til endring av strukturen 
til AlS Vinmonopolet for å møte EØS-krav, S.tid. 
2700 (22.3.95). 

16. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem om lang saksbehandlings
tid i Landbruksdepartementet angående offentlig
hetsspørsmål, og om dette rimer med tidligere løf
ter om rask saksbehandling og mer offentlighet, 
S.tid. 2747-2748 (29.3.95). 

17. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Snø fr id Skaare om at norske bedrifter til tross for 
vedtatte regler for offentlige anskaffelser i EØS
avtalen blir diskriminert fordi denne overses, 
S.tid. 2755-2756 (29.3.95). 

18. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorfor EUs oljedi
rektiv, som var uakseptabelt i 1992, ifølge Regje
ringen er nødvendig for Norge i dag, S.tid. 
2760-2762 (29.3.95). 

19. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringa for
handler om tollreduksjoner med Sverige etter 
GA TT-avtalens artikkel XXIV punkt 5 a, som slår 
fast at inngåelsen av en tollunion ikke skal føre til 
høyere tollsatser, S.tid. 2762-2763 (29.3.95). 

20. Sp.spm. fra Marit Arnstad om sen journalføring 
av brev og praktisering av offentlighets/oven i 
Landbruksdepartementet, S.tid. 2953-2954 
(26.4.95). 

21. Sp.spm. fra Erling Folkvord om rådsresolusjonen 
om liberalisering av telekommunikasjonsinfra
strukturen, som skal drøftes i Stortinget før den 
blir tatt opp i EØS-komiteen i Brussel, S.tid. 
2962-2963 (26.4.95). 

22. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om tilpassing 
av ulike bestemmelser for reisegods ved grense
passering i de nordiske land, S.tid. 3028 (3.5.95). 

23. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EU-direktivene 
om tilsettingsstoffer i mat (matsminkedirektivene) 
som skal innlemmes i EØS-avtalen vil bli forelagt 
Stortinget, da de kun krever forskriftsendringer, 
S.tid. 3589-3590 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l . Endring i avtaleloven. (Tilpassing av avtaleloven 

som følge av EØS Il.) 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93/13/EØF om urime-

lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 
Ot.prp. 89 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 10, O.tid. 148-149 (1.12.94), Besl. O. 14, 
L. tid. 19 (16.12.94). Lov av 6. januar 1995. 

2. Endringer i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 
nr. 77. Bestemmelser om konsekvensutredninger. 
Tilpassing til EUs Rådsdirektiv 85/337 av 27. juni 
1985 om vurdering av visse offentlige og private 
prosjekters miljøvirkninger. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 85/337/EØF. 2. Forslag 
til revidert direktiv. 3. Om implementeringen av 
EU-direktivet i medlemslandene. 4. Oversikt over 
ord og begreper.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 261, Innst. O. 30, O.tid. 
359-361 (9.3.95), Besl. O. 40, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 4. august 1995. 

3. Lov om gjennomføring av fellesregler om innen
lands transport i EØS-avtalen. 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 358, Innst. O. 39, O.tid. 
463-464 (28.3.95), Besl. O. 44, L.tid. 40 (6.4.95). 
Lov av 26. mai 1995. 

4. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). (Endr. som 
følge av EØS-avtalen; tilpassing til EFs regler på 
selskapsrettens område.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 29 Lov om aksje
selskaper. Leder Magnus Am·bakke.) 
Ot.prp. 36 (1993-94), ref. O.tid. 220 (11.4.94), 
Innst. O. 45, O.tid. 598-627 (2.5.95) og vedtatt 
tilbakesendt Regjeringen (via Stortinget). (Komi
teens innst. om tilbakesending til Regjeringen og 
om å be Regjeringen foreslå endr. i aksjeloven 
som følge av EØS-avtalen og å fremme to nye 
lover om aksjeselskap bifalt (i Stortinget). l for
slag fra Stephen Bråthen sendt Regjeringen.) 
(Jf. Il, 8 og AKSJER Il, l og 2.) 

5. Endringer i lov 22. mars 1985 nr. Il om 
petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved inn
lemmelse av Europaparlamentets og Rådets di rek
tiv 94/22ÆF om betingelser for tildeling og bruk 
av tillatelser for leting etter utvinning av hydro
karboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens 
Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: Europaparlamentets og Rådets direktiv 
94/22/EF av 30. mai 1994.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 751, Innst. O. 73, O.tid. 
847-848 (12.6.95), Besl. O. 80, L. tid. 60 
(16.6.95). Lov av l. september 1995. (Bifalt med 
43 mot 30 stemmer i Odelstinget. l forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 10.) 

6. Endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for 
engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) (Opp
hevelse av Vinmonopolets enerett til import, eks
port og engrossalg i tråd med EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 651, Innst. O. 74, O.tid. 
857-873 (13.6.95), Besl. O. 83, L. tid. 61-62 
(16.6.95). Lov av 23. juni 1995. 
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(17 forslag i Odelstinget, hvorav 4 trukket - resten 
ikke bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 11.) 

7. Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kultur
minner m.m. 
(Vedlegg: Rådsdirektiv 93/7/EØF av 15. mars 
1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som 
er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium.) 
Ot.prp. 61 , ref. O.tid. 846 (8 .6.95) og ikke behand
let. 

8. Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper 
ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg 
XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85). 
(EØFG-loven ). 
(Vedlegg: EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 
(rådsforordning (EØF) nr. 2137/85).) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 1. januar 1996.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 

l O l 3 l O l Utenriksrepresentasjon 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 

2. Tollavg~fter for 1996. (RÅK-ordningen i EØS
avtalen, eksport av fisk og landbruksprodukter til 
tidligere EFTA-land, frihandelsavtaler.) 
(Vedlegg til St.prp. l Om tolltariffer: 4. Tollkvoter 
etter kompensasjonsforhandlingene med EU. 
Vedlegg til innst.: Brev av 2.11.95 fra finansminis
ter Sigbjørn Johnsen til Stortinget - rettelser og 
visse merknader til St.prp. l Om tollavgifter.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919-922 
(10.11.95). 

Il. Alminnelige saker: 
1. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe

ren. (EØS-avtalen, vetobruk mot nytt EØS-regel
verk, forberedende arbeid med EØS-saker; fiske
og landbrukseksport til EU; ikke-offentlige erklæ
ringer under EUs rådsmøter, offentlig innsyn.) 
S.tid. 53-59 (12.10.95), S.tid. 257-284,286-289 
(debatt 24.10.95). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

2. Interp. fra Erling Folkvord om problemer med at 
Norge er underlagt en EØS-avtale som får nytt 
innhold etter hvert som direktiver vedtas i EU
organer overordnet Storting og Høyesterett. 
S.tid. 418- 433, 459 (31.10.95). 
(l forslag fra Sp, SV og RV - vedr. obligatorisk 
merking av genmodifiserte matvarer som omsettes 
i Norge- enstemmig bifalt.) 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring 

av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 
særlige områder utenfor de fire friheter (ny artik
kell3 om kultursamarbeid). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 
av 19. mai 1995. 2. Felleserklæring om samarbeid 
i kulturelle saker. Felleserklæring om samarbeid 
for å p10tvirke ulovlig handel med varer som har 
kultwjell verdi.) 
St.prp. 73 (1994-95), ref. S.tid. 4450 {27.9.95), 
Innst. S. 26, S.tid. 698-700, 701 (7.11.95). 

4. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet. 
S.tid. 743-747 (8.11.95), S.tid. 844-883 (9.11.95) 
og vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene 9 og 10.) 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved
tak nr. 35/95 av 19. mai 1995 om endring av pro
toko//31 til EØS- avtalen om EFTA-landa si delta
king i HEL/OS Il. (EFs tredje handlingsprogram 
for funksjonshemmede.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 35/95 
av 19. mai 1995. 2. Rådsbeslutning av 25. februar 
1993. 3. Rådsbeslutning av 6. desember 1994.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 461, Innst. S. 63 , S.tid. 1664, 
1681 (12.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen 
ut fra et framlagt innstillingsutkast.) 

6. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved
tak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av ved
legg XVIII til EØS-avtalen. (Innlemmelse av 
direktiv om konsernfaglig samarbeid.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/95. 
2. Rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994 
om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en framgangsmåte i foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med 
sikte på å informere og konsultere arbeidstakere.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 98, S.tid. 
1799-1803, 1839 (18.12.95). (Tilslutning fra uten
rikskomiteen til kommunalkomiteens utkast til 
innstilling.) 

7. Vega kommune sender skriv datert 4. januar 1996 
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med uttalelse fra kommunestyret vedrørende uthu
ling av resultatet fra folkeavstemningen i 1994 om 
norsk medlemskap i EU. 
Ref. S.tid. 2087 (23.1.96), og vedlagt protokollen. 

8. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (samarbeid med EU, nordisk samarbeid, 
Schengen-avtalen, EØS-avtalen, EU-utvidelse, 
Vestunionen; den transatlantiske handlingsplanen; 
sikkerhetspolitisk samarbeid med Russland). 
S.tid. 2130-2136 (30.1.96), S.tid. 2218-2284, 
2298-2299 (utenriksdebatt 8.2.96). 

9. Forslag fra Terje Riis-Johansen om å be Regje
ringa legge spørsmålet om en eventuell norsk 
observatørstatus i Schengen-samarbeidet fram for 
Stortinget som egen sak før observatørstatus inn
gås. 
Dok. 8: 75, ref. S.tid. 3159, S.tid. 3295-3332, 
3333-3334 (3.5.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. neste sak og sak 4.) 

l O. Redegjørelse av justisministeren om status for for
handlingene om en samarbeidsavtale med Schen
gen- landene (institusjonelle rammer, norsk obser
vatørstatus m.v.). S.tid. 3160-3163 (24.4.96), 
S.tid. 3295-3333 (debatt 3.5.96). 
( 4 forslag, herav l fra Sp om en uavhengig juridisk 
vurdering av en assosiering sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. forrige sak og sak 4.) 

11. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA
statene og Estland. (Unntak for Svalbard, med 
unntak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Estland. C. Omforent protokoll 
mellom EFTA-statene og Estland. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Estland. E. 
De økonomiske reformer i Estland. F. Handelsfor
bindelsene mellom EFTA -statene og Estland og 
Norge og Estland.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 206, S.tid. 
3618-3619, 3672 (23.5.96). (Pva. komiteen bad 
saksordføreren i sitt innlegg om bedre tid for Stor
tinget til å forberede ratifikasjon av frihandelsav
taler.) 

12. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA
statene og Latvia. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Latvia. C. Omforent protokoll 
mellom EFTA-statene og Latvia. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Latvia. E. 
De økonomiske reformer i Latvia. F. Handelsfor-

bindelsene mellom EFTA-statene og Latvia og 
Norge og Latvia.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 205, S.tid. 
3619, 3672 (23.5.96). 

13. Forslag fra Paul Chaffey om å be Regjeringen 
varsle norsk veto i EØS mot «matsminkedirekti
vene». 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.4.96 fra le
deren i utenrikskomiteen til handelsminister Grete 
Knudsen, og svarbrev fra handelsministeren.) 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 185, S.tid. 
3619-3630, 3672 (23 .5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

14. Framlegg frå Marit Arnstad, John Dale og Magn
hild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar 
om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin for
retningsorden med sikte på å auka Stortinget sin 
medverknad i EØS-saker. (Dokumentets forslag A 
og E, hhv. om endr. i bestemmelser om EØS
utvalget, og om et kontor for informasjon, analyse 
og utredning for representanter og partigrupper i 
EØS-saker.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 246, S.tid. 
4416-4426, 4435-4436 (18.6.96) og ikke bifalt. 
( 4 forslag ikke bifalt. Presidentskapets innst. om 
endr. i forretningsordenens§§ 13 a og 17 enstem
mig bifalt; konsultasjonsorganet gitt betegnelsen 
EØS-utvalget.) 
(Jf. sakene 15 og 18.) 

15. Framlegg frå Marit Arnstad, John Dale og Magn
hild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar 
om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin for
retningsorden med sikte på å auka Stortinget sin 
medverknad i EØS-saker. (Dokumentets forslag 
B, C og D, hhv. om lengre tidsfrister i EØS-komi
teens saksgang, om offentlig informasjon om 
EØS-relevante forslag fra bl.a. EU-kommisjonen, 
og om informasjon fra Regjeringen til Stortinget 
om utviklingen i EØS.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 8.5 .96 fra uten
rikskomiteen til handelsministeren og svarbrev av 
24.5.96 fra handelsministeren.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 252, S.tid. 
4416-4426, 4436 (18.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

16. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-sta
tene og Litauen. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen med vedlegg og protokoller 
i engelsk originaltekst og norsk oversettelse. B-D. 
Tilleggsprotokoll, omforent protokoll og bilateral 
landbruksprotokoll. E. De økonomiske reformer i 
Litauen. F. Handelsforbindelsene mellom EFTA
statene og Litauen og Norge og Litauen. Vedlegg 
til innst. : 1.-2. Brev av 11.6.96 fra utenrikskomi
teen til handelsministeren og svarbrev av 12.6.96 
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fra handelsministeren.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 262, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

17. Forslag til endring av Grunnlovens§ 93. (5 ulike 
forslag om suverenitetsavståelse til internasjonale 
organisasjoner- hjemmel for å slutte Norge til EF, 
hjemmel for å avholde bindende folkeavstemning 
om suverenitetsavståelse, endringer i vilkårene for 
suverenitetsavståelse.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 12-16, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 291, S.tid. 4502-4508 
(20.6.96). (Forslagene ble enstemmig ikke bifalt.) 

18. Oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomi
teens medlemmer i konsultasjonsorganet for EØS
saker (EØS-utvalget). 
S. 294, ref. S.tid. 4754 (21.6.96) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. Il, 14.) 

19. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
om å innlemma EU s veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 3783 (31.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

20. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring 
av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenes
ter). (BCCI-dirketivet.) 
(Vedlegg: 1.-2. Direktivteksten i norsk overset
telse.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. IV, sak 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om kjennelsen i EU

domstolen angående kjønnskvotering vil ta inn
virkning på norsk likestillingslovgivning, S.tid. 
304-305 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om påstandar frå 
svenske tolltenestemenn om at grensekontrollen 
mot Noreg har vorte sterkt redusert som fylgje av 
svensk EU-medlemsskap, S.tid. 1415-1416 
(29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om næringslivets 
behov for en samlet oversikt over EØS-reglene, 
S.tid. 1993-1994 (10.1.96). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Regjeringen har 
planer om å knytte den norske krona til EUs valu
taenhet ECU, S.tid. 2098-2099 (24.1.96). 

5. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om nordisk sam
arbeid i forbindelse med Schengen-avtalen, S.tid. 
2158 (31.1.96). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om et EU-støttet sam
arbeid mellom Nordjylland og Sørlandet om 
transportkorridoren Nordic Link, S.tid. 
2200-2201 (7.2.96). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om EUs direktiv om 

sikkerhetskrav til fritidsbåter, S.tid. 2350-2351 
(14.2.96). 

8. Sp.spm. fra Tore Nordtun om OECD-avtalen ikke 
hindrer EU å fortsette sitt støtteprogram til fiske
båtredere som vil bygge nytt, S.tid. 2440-2441 
(21.2.96). 

9. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om muligheten 
for Norge som ikke-EU-land til å benytte sin veto
rett iforhold til beslutninger innen Schengen-sam
arbeidet, S.tid. 2592-2593 (28.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å utsetja iverkse
tjing av WTO-reglane i Noreg til EU-landa har 
handsama desse, for å hindre at dei får rettar i den 
norske marknaden som norske firma ikkje tar i 
EU, S.tid. 2595-2596 (28.2.96). 

11. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor Norge ikke 
har gitt EFTA-domstolen svar på hvordan man 
vurderer stillingsvernet når en kontrakt skifter 
eier, S.tid. 2596-2598 (28.2.96). 

12. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om sikring av norske 
leveransar til Rikshospitalet, S.tid. 2598-2599 
(28.2.96). 

13. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om nasjonal egen
andel for forskningsprosjekter innen EUs forsk
ningsprogram, S.tid. 2604-2605 (28.2.96). 

14. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om konsekven
sene av Bosman-dommen for bredde- og rekrut
teringsarbeidet i de aldersbestemte klassene i 
norskfotba/1, S.tid. 2697-2698 (6.3.96). 

15. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om danske eks
portfirma som omgår minsteprisordninga ved 
kjøp og sal av fisk, S.tid. 2790 (13.3.96). 

16. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om hvorfor EØS
avtalen er i strid med det norske omsetningssyste
met for massevirke, S.tid. 2801-2802 (13.3.96). 

17. Sp.spm. fra Marit Arnstad om obligatorisk mer
king av genmodifiserte matvarer som omsettes i 
Norge, S.tid. 2937-2939 (20.3.96). 

18. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å gjøre Schen
gen- avtalen med tilhørende regelverk kjent for 
det norske folk, S.tid. 2945 (20.3.96). 

19. Sp.spm. fra Tor Nymo om de økonomiske konse
kvensene av en eventuell norsk tilknytning til 
Schengen-samarbeidet, S. tid. 3113-3114 
(17.4.96). 

20. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å gjøre Schen
gen- regelverket kjent for det norske folk, S.tid. 
3116-3117 (17 .4.96). 

21. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å legge resultatet 
av gjennomgangen av EØS-avtala når det gjeld 
grensekontroll og karantenereg/ar for handel med 
mat og dyr fram for Stortinget, S.tid. 3117-3118 
(17.4.96). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om forutsigbare 
rammebetingelser for Borregaards eksport av eta
no/produksjon, S.tid. 3118-3119 (17.4.96). 

23. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om Noregs forhold til 
EU sine planar om auka veterinær grensekontroll 
mot tredjeland, S.tid. 3169-3170 (24.4.96). 
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24. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvordan enfelles 
flyktning- og asylpolitikk i EU vil virke på Norge 
som Schengen-medlem, S.tid. 3855-3856 
(5.6.96). 

25. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om gårdsbruk som har 
basert sin drift på produksjon av smør, som følge 
av EØS-avtalen ikke får fortsette med dette etter 
1997, S.tid. 3870-3871 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kultur

minner m.m. 
(Vedlegg: Rådsdirektiv 93/7ÆØF av 15. mars 
1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som 
er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium.) 
Ot.prp. 61 (1994-95), ref. O.tid. 846 (8.6.95), 
Innst. O. l, O.tid. 5-6 (31.10.95), Besl. O. l, L.tid. 
3 (7.11.95). Lov av 24. november 1995. 

2. Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper 
ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg 
XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85). 
(EØFG-loven). 

(Vedlegg: EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 
(rådsforordning (EØF) nr. 2137/85).) 
Ot.prp. 72 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 10, O.tid. 122- 126 (13.12.95), Besl. O. 
24, L.tid. 19 (18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselska
per m.v. (EØS-tilpasning). (Skille mellom små og 
store aksjeselskaper; regler for allmenne aksjesel
skaper.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 8, lnnst. O. 23, O.tid. 
138-150 (14.12.95), Besl. O. 33, L.tid. 21 
(18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

4. Endringer i lov 7. desember 1956 nr. l om Kredit
tilsynet m.v. (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 
nr. l om Norges Kommunalbank. 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, sak 20.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31.12.96.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 00 Utenriksdepartementet 
101 3101 Utenriksrepresentasjon 
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 

2. Tollavgifter for 1997. (RÅK-ordningen i EØS
avtalen, frihandelsavtaler.) 
(Vedlegg til St.prp. l Om tollavgifter: 4. Årlige 
tollkvoter etter kompensasjonsforhandlingene 
med EU.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927-929 
(15.11.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring 
av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenes
ter). (BCCI-direktivet.) 
(Vedlegg: 1.-2. Direktivteksten i norsk overset
telse.) 
St.prp. 86 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 48, S.tid. 1493, 1507 (3.12.96). 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Erik Solheim pva. SV om utvidelse av 
merkeordningene for mat, oversendt fra Stortinget 
3. juni 1996. 

(Vedlegg: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial- og hel
sedepartementet v/statsråden til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
Innst. S. 60, S.tid. 1597-1602, 1609-1610 
(10.12.96). 
(Forslaget fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til familie-, 
kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 80 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
lnnst. S. 61, S.tid. 1597-1602, 1610 (10.12.96) og 
bifalt. 
(l forslag fra Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Interp. fra Inger Lise Husøy om en samordnet 
strategi som sikrer at EØS-avtalen blir bedre 
kjent, og på den måten styrke norske bedrifters 
markedsmuligheter på vårt eget kontinent. 
S.tid. 1636-1642 (11.12.96). 
(Jf. Ill, 11.) 

5. Endringer i sammensetningen av den norske dele
gasjon til den felles parlamentarikerkomite mel-
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lom Stortinget og Europaparlamentet. 
Innst. S. 89, S.tid. 1696, 1731 (16.12.96). 

6. Suppleringsvalg av ett av varamedlemmene for 
utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsor
ganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
S. 80, ref. S. tid. 1717 (16.12. 96), og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sak 16.) 

7. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet (SIS, informasjonsutveksling mel
lom nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenes
ter, SIRENE-håndboka). 
S.tid. 1724-1730, 1739 (16.12.96) og vedlagt pro
tokollen. (En representant fra hvert parti fikk ordet 
til korte merknader etter redegjørelsen.) 

8. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
om å innlemma EU s veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.7.96 fra handels
ministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 97 (1995-96), ref. S.tid. 3783 (31.5.96), 
Innst. S. 45, S.tid. 1783-1787, 1830 (18.12.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 10.) 

9. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 42/96 og 43/96 av 28. juni 1996 om 
endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen. (Inn
lemmelse av to direktiver om organisering av ar
beidstiden og vern av unge personer på arbeids
plassen.) 
(Vedlegg: 1.-2. EØS-komiteens beslutning 
nr. 42/96 og 43/96. 3. Rådsdirektiv 93/104ÆF om 
visse aspekter ved organisering av arbeidstiden. 4. 
Rådsdirektiv 94/33ÆF om vern av unge personer 
på arbeidsplassen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev 
av 12.12.96 med uttalelse fra utenrikskomiteen.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1337, Innst. S. 90, S.tid. 
1790-1794,1830-1831 (18.12.96). 
(l forslag fra Sp om tilbakesending ikke bifalt.) 

l O. Redegjørelse av landbruksministeren om utvidelse 
av EØS-avtalen på veterinærområdet. (Forenkling 
av norsk import og eksport av matvarer og dyre
kontroll med EU; oppheving av grensetoll; WTO
avtalen.) 
S.tid. 2007-2015 (16.1.97), S.tid. 2092-2124, 
2129-2130 (23.1.97). (Ved alternativ votering 
bifalles forslag om behandling i et senere møte 
med 64 stemmer mot, 43 for forslag om komitebe
handling. 3 forslag, hvorav l fra Sp om opprinnel
sesmerking av matvarer sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 2 forslag ikke 
bifalt.) 
(Jf. sak 8.) 

11. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (EUs valuta, aktuelle EØS- og EU-saker, nor
disk varslingsordning.) 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 

(utenriksdebatt 13.2.97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 

12. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens sitt 
vedtak nr. 55/96 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokoll31 til EØS-avtala om EFTA-statene si 
deltaking i handlingsprogrammet til Fellesskapet 
på mellomlang sikt om like gode vilkår for menn 
og kvinner (1996-2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/96 
av 28.10.96. 2. Rådsbeslutning av 22.12.95 (95/ 
593ÆF).) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 1717, Innst. S. 105, S.tid. 
2417,2419 (13.2.97). 
(Innst. S. 105 tilbakesendt komite pga. en inkurie 
og vedlagt protokollen i møte 6.3.97.) 
(Jf. sak 14.) 

13. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 56/96 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokoll31 til EØS-avtala om EFTA-statane si 
deltaking i EURES. (Informasjonsnettverk- euro
peisk samarbeid på sysselsettingsområdet.) 
(Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 56/96 
om samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter. Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 5.2.97.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 116, S.tid. 
2466-2467, 2480 (20.2.97). 

14. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens sitt 
vedtak nr. 55/56 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokoll31 til EØS-avtala om EFTA-statene si 
deltaking i handlingsprogrammet til Fellesskapet 
på mellomlang sikt om like gode vilkår for menn 
og kvinner (1996-2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/96 
av 28.10.96. 2. Rådsbeslutning av 22.12.95 (95/ 
593ÆF). Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 19.2.97.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 1717, Innst. S. 127, S.tid. 
2619,2631-2632 (6.3.97). 
(Jf. sak 12.) 

15. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 54/96 av 4. oktober 1996 om endring av 
protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid innan 
folkehelsa. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 54/96 
av 4.10.96 2. Europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 645/96 EF av 29.3.96. 3. Europaparlaments
og rådsavgjerd nr. 646/96ÆF av 29.3.96. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenrikskomiteen 19.2.97.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 126, S.tid. 
2645, 2651 (7.3.97). 

16. Suppleringsvalg av et varamedlem til konsulta
sjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
(Grete Faremo til erstatning for Ranveig Frøi
land.) 
S. 154, ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sak 6.) 
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17. lnterp. fra Reidar Johansen om å sikre fiskebestan
den i Nordsjøen. 
S.tid. 2937-2943,2944 (16.4.97). 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

18. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si 
avgjerd nr. 84/96 av 20. desember 1996 om end
ringer av artikkel/4 i protokoll 31 til EØS-avtala 
om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt 
program for å fremje energieffektivitet (SA VE Il). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 84/96 
av 20.12.96 om endr. av EØS-avtalens protokoll 
31. 2. Rådsvedtak av 16.12.96 om et flerårig pro
gram for å fremme energieffektiviteten i Felles
skapet- SAVE Il.) 
St. prp. 52, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 187, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

19. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si 
avgjerd nr. 5/97 av 14. mars 1997 om endring av 
vedlegg IV (Energi) til EØS-avtala. 
(Vedlegg: l. Avtalen i norsk originaltekst. 2. 
Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20.12.95 om 
registrering av import og leveransar av råolje i 
Fellesskapet.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3092, Jnnst. S. 188, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

20. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/96 av 25. oktober 1996 om end
ring av EØS-avtalens vedlegg XVII ( Opphavs
rett). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 59/96 
av 25.10.96 om endr. i EØS-avtalens vedlegg 
XVII (Opphavsrett). 2. Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/9/EF av 11.3.96 om rettslig vern av 
databaser. Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 23.4.97.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 182, S.tid. 
3343, 3366 (15.5.97). 

21. Forslag fra Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og 
Erna Solberg om at Stortinget ber Regjeringen 
opprette en støtteordning for små og mellomstore 
bedrifters prosesskostnader ved søksmål i forbin
delse med brudd på EØS-avtalen. Ansvar for ord
ningen legges under Nærings- og handelsdeparte
mentet, og Regjeringen kommer tilbake med for
slag til bevilgning og retningslinjer for bruk av 
støttemidler. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2743, lnnst. S. 195, S.tid. 
3381-3384, 3398-3399 (20.5.97). 
(Komiteens innst. om å utrede behovet for en støt
teordning m.m. - bifalt.) 

22. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 70/96 av 29. november 1996 om end
ring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-sta
fane si deltaking i Fellesskapet sitt program Media 
fl (1996-2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 70/96 
av 29.11.96 2. Rådsbeslutning av 10.7.95 om 
MEDIA Il- utvikling og distribusjon. 3. Rådsbe-

slutning av 22.12.95 om MEDIA Il- opplæring. 
Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenrikskomiteen 
22.5.97.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 205, S.tid. 
3522, 3523-3524 (26.5.97). 

23. Interp. frå John Dale om næringslivet samla sett 
tener på EØS-avtalen, samanlikna med tilhøva 
under den tidlegare frihandelsavtalen og tap av 
demokrati. 
S.tid. 3620-3627, 3645-3646 (2.6.97). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

24. Framlegg frå Anne Enger Lahnstein, Marit Am
stad, John Dale, Kjell Magne Bondevik og Erik 
Solheim om å innhenta ei uavhengig juridisk vur
dering av dei konstitusjonelle spørsmåla knytte til 
Schengen-avtalen. 
Dok. 8: 96, ref. S.tid. 3592, S.tid. 3639-3644, 
3645-3647 (2.6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

25. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 83/96 av 13. desember 1996 om endring 
av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si 
deltaking i Fellesskapet sitt program INFO 2000. 
(Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 83/96 av 
13.12.96. 2. Rådsvedtak av 20.5.96 om vedtakelse 
av et flerårig fellesprogram som skal stimulere 
utviklingen av en europeisk multimedie-innhold
sindustri og fremme bruken av multimedie-inn
hold i det framvoksende informasjonssamfunnet 
(INFO 2000).) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 216, S.tid. 
3769, 3776 (4.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Morten Lund om opphevelse av Pro

dukt- og Elektrisitetstilsynets (PE) avslag på en 
svensk elektroinstallatør sin søknad om autorisa
sjon i Norge, og hvorfor EØS-avtalen må være 
overordnet norsk lovverk også når det gjelder 
livsviktige krav til sikkerhet, S.tid. 70-71 
(9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Norges holdning 
til spørsmålet om å inkorporere Schengen-avtalen 
i Traktaten om Den Europeiske Union, S.tid. 1631 
(11.12.96). 

3. M.spm. fra John Dale om å orientera Stortinget 
før stortingsvalet, t.d. i ei melding, om erfarin
gane med EØS-avtalen og kva faktisk verdi han 
har for næringslivet, S. tid. 1990-1991 (15.1.97). 

4. M.spm. fra Johan J Jakobsen om å trekke Stortin
get mer med i forberedende faser når det utarbei
des nye EU-direktiver, med henvisning til Nordisk 
Råd-etablering av «early waming»-system for 
EU/EØS-saker, S.tid. 1994-1995 (15.1.97). 

5. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om at Regjeringen ifølge 
pressen ikke vil nedlegge veto i EØS mot genmo
difisert mais eller kreve bedre merkeordning for 
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genmodifisert mat enn hva EU har, S. tid. 2287 
(5.2.97). 

6. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om hvorfor Stor
tinget ikke er informert om en plan for gradvis å 
overføre Schengen-avtalen til EUs overnasjonale 
del, beskrevet i et notat fra den nederlandske 
regjeringen, S.tid. 2291 (5.2.97). 

7. M.spm. fra Reidar Johansen om hvilke ufravike
lige krav vedrørende matkvalitet Regjeringen set
ter overfor EU i EØS-sammenheng, S.tid. 
2435-2436 (19.2.97). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at utenriksminis
teren skal ha orientert Nederlands utenriksminister 
om at Norge på ny vil gå inn for EU-medlemskap, 
S.tid. 2440-2441 (19.2.97). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å bruke vetoad
gangen EØS-avtala gir, dersom ESA slår fast at 
ordninga med lavare arbeidsgjevaravgift i dist
rikta må leggast om. (Trukket tilbake), S.tid. 2442 
(19.2.97). 

l O. M.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om kva 
som er og vil bli gjort for å rette opp EU si .fiskeri
forvaltning, for å hindre at fiskeartar i Nordsjøen 
døyr ut, S.tid. 2490 (26.2.97). 

11. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å få EØS-avtalen 
kjent og respektert i EU-området, i lys av at Moel
vens datterselskap Nordia urettmessig er utestengt 
fra en leveranse i Belgia, S.tid. 2496-2497 
(26.2.97). 
(Jf. Il, 4.) 

12. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om Norges og 
Islands samarbeidsavtale med Schengen-landene, 
og overgangsordninger dersom en utvikling i EU 
erstatter bestemmelser i Schengen-avtalen, S.tid. 
2513 (26.2.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 7. desember 1956 nr. l om Kredit

tilsynet m.v. (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 
nr. l om Norges Kommunalbank. (BCCI-direkti
vet.) 
Ot.prp. 75 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
lnnst. O. 21, O.tid. 151-152, 157-159 (3.12.96), 
Besl. O. 22, L.tid. 14 (10.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 
(Jf. Il, l.) 

2. Endringar i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske 
kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre 
samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 390, Innst. O. 52, O.tid. 496, 
501 (6.3.97), Besl. O. 75, L.tid. 36 (20.3.97). Lov 
av 2. mai 1997. 

3. Endringer i lov 27. aprill990 nr. 9 om regulering 
av eksporten av fisk og fiskevarer. (Salgsvilkår og 
minsteeksportpriser i forbindelse med laksesa
ken.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 916, Innst. O. 103, O.tid. 918, 
947-948 (16.6.97), Besl. O. 126, L.tid. 63 
(19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
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ELDREOMSORG 

Se også: FOLKETRYGD, HELSEVESEN, SOSIAL VESEN, TRYGDER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Av edel årgang. Eldrepolitiske 
tiltak.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259- 1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

604 

651 

665 
670 

Frivillighetssentraler 
Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 
Bostøtte for pensjonister 
Tiltak for eldre 

67 l 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede 

(2 forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT. Tilråding fra sosialko
miteen om en utredning av konsekvenser av om
organisering av bostøtteordninger bifalt.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Grue kommune sender uttalelse datert 18. januar 
1994 vedrørende eldreomsorgen i Norge, overfø
ringer til kommunesektoren. 
Ref. S.tid. 2002 (1.2.94), og vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortås
løkken om lovfestede minstestandarder for sosial
og helsetjenestene i kommunene. (Eldre- og syke
omsorg; økonomisk sosialhjelp.) 

(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 9.2.94 fra 
helseministeren.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 428, Innst. S. 88, S.tid. 
2698- 2720 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger 
og melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oversendelse til Regjeringen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om det statlige 

tilsynet med eldreomsorgen i kommunene, S.tid. 
326-328 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å bekrefte 
eller avkrefte at situasjonen i eldreomsorgen, pga. 
underbemanning, er så alvorlig som Norsk Hjel
pepleierforbund og Norsk Sykepleierforbund hev
der, S. tid. 1946-1948 (19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om opprettelse av et 
statlig eldreombud, S.tid. 1949- 1951 (19.1.94). 

4. Sp.spm. fra Eva Lian om å bruke arbeidsledig
hetstrygd i eldreomsorgen, slik at ledige hender 
kan brukes til meningsfylt arbeid, S.tid. 
2225-2226 (16.2.94). 

5. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om ordningen med 
oppstartingstilskudd for å stimulere kommunene 
til økt utbygging av omsorgsboliger, S.tid. 2230 
(16.2.94). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 
sikre at hjemkommunen betaler opphold for eldre 
fra enkelte trossamfunn som ønsker opphold i 
institusjoner basert på eget livssyn, S.tid. 
3708-3709 (25.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

604 

651 
Frivillighetssentraler 
Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 

665 Bostøtte for pensjonister 
670 Tiltak for eldre 
67 l 3671 Norsk gerontologisk institutt 

675 Tiltakfor eldre ogfunksjonshemmede 
(2 forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. l forslag til vedtak fra 
komiteen om tak på hjemmebaserte tjenester m.v.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra John Alvheim om opprettelse av en 

ordning med et eldreombud. 
Dok. 8: 56, ref. S.tid. 2744, lnnst. S. 154, S.tid. 
3489-3492, 3495 (23.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til vurdering i bebudet melding om 
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sosial trygghet og velferd. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra RV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en tvungen 

undertøy- og pyjamasordning ved alders- og syke
hjemmene i Haugesund som betales av beboerne i 
tillegg til bokostnadene, S.tid. 1579 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om merverdiavgift 
for hår- ogfotpleietjenester ved eldresentre, S.tid. 
2096-2097 (1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om tolketjenester 
for norske pensjonister som bor i Spania, for at de 
skal kunne nyttiggjøre seg EØS-avtalens rettighe
ter om helsetilbud, S.tid. 2110-2111 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om forskjellene 
i brukerrepresentasjon mellom sykehjem og al
dershjem, S.tid. 2619 (15.3.95). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om de uverdige 
forholdene ved Skarbøvik sykehjem i Ålesund, 
hvor pasientene må legge seg klokka 16 pga. 
manglende ressurser, S.tid. 2757-2759 (29.3 .95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 
604 Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM) 

og frivillighetssentraler 
651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 

m. v. i sosialsektoren 
665 Bostøtte for pensjonister 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Tiltak for eldre ogfunksjonshemmede 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede; 
tilbakebetaling til institusjonsbeboere av for høy 
egenbetaling.) 

St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

2. Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapit
tel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepar
tementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne
og familiedepartementet- samanslåing av sosial
forskingsinstitusjonar. (Kap. 671/3671 Norsk 
gerontologisk institutt.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 176, S.tid. 
3598-3599, 3607-3608 (21.5.96). 
(Jf. VITENSKAP I, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om umyndiggjøring 

av beboere ved en eldreinstitusjon i Vågan, S.tid. 
2155-2157 (31.1.96). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om oppretting 
av et nasjonalt kompetansesenter om aldersde
mens, S.tid. 2577-2578 (28.2.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 
604 
651 

Frivillighetssentraler 
Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 

665 Bostøtte for pensjonister 
670 Tiltak for eldre 

(l forslag fra sosialkomiteen om å kostnadsbe
regne full sykehjemsdekning med enerom innen 
2001 bifalt.) 
(Jf. Il, 5.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samordning av Kommunal- og arbeidsdeparte

mentets bostøtteordning og Sosial- og helsedepar
tementets botilskuddsordning. 
(Vedlegg til innst.: 3 svarbrev av henholdsvis 
12.12., 13.12. og 16.12.96 fra Kommunal- og ar
beidsdepartementet, v/statsråd Kjell Opseth til 
kommunalkomiteen. Inntatt i innst.: Sosialkomi
teens uttalelse av 13.1.97.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 99, S.tid. 
2124-2128, 2130-2131 (23.1.97). 
(l forslag fra KrF med støtte fra Sp og SV ikke 
bifalt.) 
(Jf. sakene 2-4 og Ill, 2, 3 og 9.) 

2. Oppfølging av samordning av dei statlege bustøt
teordningane. (Kap. 580 Bostøtte og 2412 Den 
norske stats husbank, m. v.) 
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St.prp. 80, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444, 4533-4535 (19.6.97). 
(7 forslag, hvorav 2 fra H vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte bifalt. Komiteens innst. om bout
giftstaket for en- og topersonshusholdninger 
bifalt. Komiteens innst. vedr. kompensasjon for 
redusert bostøtte enstemmig ikke bifalt.) 
(Jf. sakene l, 3, 4 og Ill, 2, 3 og 9.) 

3. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å endre 
regelverket for den nye samordnede bostøtteord
ningen slik at minstepensjonister og de som tren
ger det mest ikke faller utenfor ordningen eller 
ikke får den bostøtte de har behov for. 
Dok. 8: 82, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444,4533 - 4535 (19.6.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sakene l, 2 og 4.) 

4. Forslag fra John Alvheim om at ingen enkeltper
soner eller grupper får redusert sin bostøtte i for
hold til de ytelser de oppebar før samordningen av 
Kommunal- og arbeidsdepartementets og Sosial
og helsedepartementets bostøtteordninger ble ved
tatt. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 291, S.tid. 
4433-4444,4533-4535 (19.6.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 1-3.) 

5. Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001. 
Trygghet-respekt-kvalitet. (Omsorgsboliger, sy
kehjemsplasser, hjemmetjenester; rett til heldøgns 
pleie- og omsorgsplass; innvandrere; tannbehand
ling; kommunene; personellbehov; bruk av an
bud.) 
(Vedlegg: Litteraturliste.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 294, S.tid. 
4444-4466, 4535 - 4539 (19.6.97). 
(16 forslag, hvorav l fra A, Sp, H, SV og KrF 
bifalt. 8 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. neste sak og l, l; REGJERINGEN Il, 2.) 

6. Forslag fra Kristin Halvorsen, Børre Rønningen 
og Magnar Sortåsløkken om en femårsplan for 
innføring av enerom på sykehjem ved statlig fullfi
nansiering av investeringskostnadene, og innfø
ring av et eget driftstilskudd til formålet lagt inn i 
inntektssystemet. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 294, S.tid. 
4444-4466,4539 (19.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å hindre 

ombygging av enkeltrom til dobbeltrom i sykehjem 
i Harstad kommune i strid med Regjeringens mål 
om enerom, S.tid. 1627-1628 (11.12.96). 

2. M.spm. fra Ola T Lånke om å revurdere boutgift
staket etter sammenslåing av bostøtte og tilskudd 
til reduksjon av boutgifter for pensjonister, S.tid. 
3005-3006 (23.4.97). 
(Jf. sakene 3 og 9 og Il, 1-4.) 

3. M.spm. fra Eva Lian om uheldige utslag av sam
ordningen av bostøtten for pensjonister, S.tid. 
3007 (23.4.97). 
(Jf. sakene 2 og 9 og Il, 1-4.) 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om underernæring 
blant innlagde pasientar over 70 år, og at landet 
har 308000 minstepensjonistar, S.tid. 3138-3139 
(30.4.97). 

5. M.spm. fra Carl l. Hagen om hvordan Regjerin
gen kan presentere et forslag om utbygging av eld
reomsorgen med konkrete tall for tjenester som 
tilligger kommunenes ansvar, S.tid. 3289-3290 
(14.5.97). 

6. M.spm. fra Ansgar Gabrielsen om stor andel låne
finansiering av eldresatsingen m.v., i stedet for 
investeringstilskudd til kommunene, S.tid. 
3290-3292 (14.5.97). 

7. M.spm. fra Arne Haukvik om at Regjeringa ikkje 
kan dokumentere korleis dagens 26 milliardar kr i 
eldreomsorga blir brukte på ei rekkje område, 
eller kva pleiebehov som finst, S.tid. 3296 
(14.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 

8. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at 526 mill. kr av ei 
løyving på 607 mill. kr som tilskot til omsorgsbu
stader og einerom på sjukeheimar står ubrukt, 
S.tid. 3413-3414 (21.5.97). 

9. M.spm. fra Børre Rønningen om utilsikta verkna
der av samordninga av bustøtte og butilskot, då 
mange søkjarar har fått redusert utbetalinga, S.tid. 
3542-3543 (28.5.97). 
(Jf. sakene 2 og 3 og Il, 1-4.) 

l O. Sp.spm. fra Jan Simonsen om hvorfor kommu
nene skal tro på løfter om statlig finansiering av 
renter og avdrag på lån til sykehjemsutbygging, 
uten juridiske garantier, etter HVPU-reformen og 
Reform 97, S.tid. 3553 (28.5.97). 
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ELEKTRISITET 

Se også: ATOMKRAFT, ENERGI, VANNKRAFT, VASSDRAGSREGULERING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1994. (Fritak for elektrisitetsav

gift for industrien.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5541 Avgift på elektrisk kraft 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg: Den finansielle utviklingen i Konse
sjonsavgiftsfondet og Måravgiftsfondet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

3 9 29 Konsesjonsavgiftsfondet 
934 3934 Energi- og vassdragsforvaltning 
935 Energiøkonomisering 
936 3936 Hjemfalte anlegg m.v. 

3960 Statnett SF 
3961 Statkraft SF 

992 Kraftforsyningsberedskap 
5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

3. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 934 
Energi- og vassdragsforvaltning; kap. 936/3936 
Hjemfalte anlegg; kap. 3929 Konsesjonsavgifts
fondet; kap. 3961 Statkraft SF; Utsatt behandling 
av sysselsetting i forbindelse med Glomfjordut
byggingen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 2.) 

4. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet- Sysselsetting i 
forbindelse med Glomjjordutbyggingen. (Drifts
sentral i Narvik.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra departementet til 
energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 3, S.tid. 1745-1753 (16.12.93), og 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hedmark fylkeskommune sender uttalelse datert 

17. november 1993 vedrørende tap på grunn av 
utløst garantiansvar på kraftsektoren. 
Ref. S.tid. 1258 (29.11.93), og vedlagt protokollen. 

2. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 934, refusjon dokumentavgift; kap. 936/ 
3936 Hjemfalte anlegg; kap. 956/3956 Avslutning 
av forvaltningsbedriften Statkraft.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 28, S.tid. 1753 
(16.12.93). 
(Jf. I, 3.) 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Oscar D. Hill
gaar om å be Regjeringen bygge ut kontrollkapa
siteten i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) 
rettet mot overføringstariffene i ledningsnettet, 
innføre en tidsfrist for behandling av klagesaker 
samt åpne husholdningsmarkedet for elektrisitet 
(Vedlegg til innst..Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden, til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 249, Innst. S. 103, S.tid. 
2774-2778 (24.3.94) og vedlagt protokollen. 

4. Forslag frå Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringa 
vedta å flytte, grave ned eller leggje kabel på deler 
av den planlagde 300 kV kraftlina mellom Fana og 
Kollsnes, og å skjerpe «varsomhetsstrategien» 
når det gjeld kraftliner nær bustader og andre 
lokale der barn oppheld seg. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 275, Innst. S. 96, S.tid. 
2778-2795 (24.3.94) og avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, SV og KrF ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, l og 2.) 

5. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Oddvard Nilsen om mer miljøvennlige retnings
linjer for fremføring av høyspentforbindelser 
gjennom/ved tettbebyggelse og i estetisk sårbart 
landskap med betydelig allmenn ferdsel. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 428, Innst. S. 97, S.tid. 
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2778-2795 (24.3.94) og bifalt. 
(Jf. forrige sak.) 

6. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Terje Riis Johan
sen, Børre Rønningen, Paul Chaffey, Solveig Sol
lie og Dag Jostein Fjærvoll om at Regjeringen må 
sikre at omorganiseringsprosessen i Statkraft iva
retar en desentralisert struktur i selskapet. 
(Vedlegg til innst.: Brever av 2.6.94 og av 7.6.94 
fra Nærings- og energidepartementet v/statsrå
den.) 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 202, S.tid. 
4225-4532, 4542 (16.6.94) og avvist med 61 mot 
44 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om strømtilfør

selen til Kollsnes i Øygarden kommune, S.tid. 300 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å vente med å 
fremje statleg reguleringsplan for kraftline over 
Askøy til Kollsnesterminalen i Øygarden, S.tid. 
308-309 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å handsama 
framtidige konsesjonssøknader om framføring av 
kraftliner etter plan- og bygningslova, etter sterk 
kritikk av NVE si konsesjonshandsaming, S.tid. 
334 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om NV Es for
slag om å pålegge kraftselskapene en innmatings
avgift som kan innebære at mindre kraftselskaper i 
distriktene vil gå med tap, vurdert opp mot energi
lovens målsettinger, S.tid. 335-336 (3.11.93). 

5. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om hvorvidt det er i 
tråd med de rikspolitiske retningslinjene å tillate 
utbygging av kraftlinjer som krysser vernede vass
drag, S.tid. 2082-2083 (9.2.94). 

6. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om hvorvidt det 
nå er på gang ny omorganisering i Statkraft som 
kan få betydning for de garantert 32faste arbeids
plassene i GlomfJord, S. tid. 2454-2455 (2.3 .94). 

7. Sp.spm. fra Børre Rønningen om at Statkraft er i 
gang med ei gjennomgripande omorganiseing av 
organisasjonen, og kva slags fullmakter foretaket 
har til dette, S.tid. 2455- 2456 (2.3.94). 

8. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om å oppheve den 
fylkeskommunale og kommunale forkjøpsrett etter 
industrikonsesjonsloven pga. krav til økt omsette
lighet av kraftanlegg, S.tid. 3284-3285 (4.5.94). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om manglende informa
sjon fra Statkraft til kommunene Tokke, Tinn og 
Vinje om en stor omorganisering av selskapet som 
i sterk grad vil berøre dem, S.tid. 3432-3434 
(11.5.94). 

l O. Sp.spm. fra Lars Sponheim om det nye punktta
riffsystemet for beregning av kostnader for over
føring av elektrisk kraft, S.tid. 3690-3692 
(25.5.94). 

11. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om at norske kraft
salgsavtaler med lokale/regionale energiverk i 
Sverige ikke er blitt realisert pga. svensk markeds
blokkering, S.tid. 3692 (25.5.94). 

12. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en mulig 
bemanningsreduksjon fra 23 til 15 arbeidsplasser 
ved Statkrafts anlegg i GlomfJord, og Stortingets 
vedtak om 32 varige arbeidsplasser, S.tid. 
3854- 3856 (1.6.94). 

13. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om tap av arbeidsplas
ser og inntekter i bl.a. Hemnes kommune pga. om
organisering av Statkraft, og om planer om å end
re reguleringsvilkårene Røsvatnet, S.tid. 
3860- 3862 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: Den finansielle utviklingen i Konse
sjonsavgiftsfondet og Måravgiftsfondet. Vedlegg 
til innst.: 3. Brev av 25.10.94 fra departementet 
v/statsråden med svar på spørsmål fra energi- og 
miljøkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 
936 3936 Hjemfalte anlegg m. v. 

3939 Konsesjonsavgiftsfondet 
3961 Statkraft SF 

99 2 Kraftforsyningsberedskap 
5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1995. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94) . 
Budsjett-kap.: 

5541 Avgift på elektrisk kraft 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 934/3934 Energi
og vassdragsforvaltning; kap. 936/3936 Hjemfalte 
anlegg m.v.; kap. 3960 Statnett SF.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 33, S.tid. 
1597-1598 (8.12.94). 

2. lnterp. fra Børre Rønningen om å sikre framtidig 
norsk eierskap og styring over vannkraftressurser 
og produksjonsapparat m.v., bl.a. i lys av EØS-
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avtalen og et mulig felles liberalisert energimar
ked i EU. S.tid. 2512-2525 (9.3.95). 
(6 forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Energipolitisk redegjørelse av nærings- og energi
ministeren (samfunnsmessig styring på vannkraf
tområdet; omorganiseringen av kraftforsyningen; 
kraftbalansen; ny vannkraftutbygging; kraftut
vekslingsavtaler, nordisk kraftsamarbeid, 
ELSAM-avtalen; kraftkontrakter med industrien; 
engrosprisutvikling på kraft; Statkraft; kontroll 
med overføringstariffer, e-verks driftseffektivitet, 
selskapsskille mellom kraftproduksjon og -distri
busjon). 
S.tid. 2704-2712 (23.3.95), S.tid. 2767- 2816 
(energidebatt 30.3.95) og vedlagt 
protokollen. 
( 6 forslag ikke bifalt.) 

4. Oppgjørsordningen for utenlandshandelen med 
kraft og enkelte forhold knyttet til ELSAM
avtalen. 
(Vedlegg: Norsk Krafteksport AS og EuroKraft 
Norge AS. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 
2.5.95 og 16.5.95 fra Nærings- og energideparte
mentet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 162, S.tid. 
3602-3610, 3628-3629 (1.6.95). 
(2 forslag, hvorav l fra Sp og SV ikke bifalt og 1 
fra Sp sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

5. Redegjørelse av justisministeren omjlomkatastro-
fen (med påfølgende debatt). 
S.tid. 4051-4064 (14.6.95) og vedlagt protokol
len. (En representant fra hver partigruppe samt 
justisministeren fikk ordet en gang i inntil 5 
minutter etter redegjørelsen.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at energiloven 
endres for å oppnå et selskapsmessig skille mel
lom produksjons- og omsetningsvirksomheten og 
nettvirksomheten for elektrisitet. 
Dok. 8: 61, ref. S.tid. 2848 (4.4.95). (Ikke behand
let.) 

7. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for 

Elektrisitet 

å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre hus
holdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere 
transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et 
effektivt monopol- og konkurransetilsyn. 
Dok. 8: 64, ref. S.tid. 2919 (6.4.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om prisdannelsen i 

el-markedet og påstander om at Statkraft og andre 
større kraftprodusenter opptrer i strid med energi
lovens intensjoner, S.tid. 315-316 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om muligheten 
for utvidet utenlandsk eierskap i norsk kraftforsy
ning i EU/EØS og økt utenlandsk innflytelse på 
kraftanvendelsen i de berørte selskap, S.tid. 
560-561 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om hvorvidt nors
ke myndigheter vil kunne legge opp til et «to
pris»-system for kraft ved et eventuelt EU-med
lemskap, S.tid. 561-562 (26.10.94). 

4. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å hindre at 
kraftutvekslingsavtaler fungerer som eksportavta
ler for norsk kraft, S.tid. 562-564 (26.10.94). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om auka straumut
gifter for veksthusnæringa etter at kraftmarknaden 
vart fri, slik at dei som kan, går tilbake til oljefy
ring, S.tid. 565-566 (26.10.94). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at mange daman
legg fortsatt mangler beredskapsplan for vass
dragsulykker, S.tid. 1581- 1582 (7.12.94). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Norges vass
drags- og energiverk (NVE), som ifølge NHO 
ikke følger egne regler og påfører bedrifter milli
ardtap pga. for høye overføringstariffer, S.tid. 
2197-2198 (8.2.95). 

8. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om uklarheter bl.a 
om hva som er et tettsted i loven om skatt på verk 
og bruk (eiendomsskatteloven), etter den såkalte 
«Evje-dommen», S.tid. 2236-2237 (15.2.95). 

9. Sp.spm. fra Morten Lund om strømprisutviklingen 
etter omorganiseringen av de kommunale energi
verkene, S.tid. 2327- 2329 (22.2.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtakfor 1996. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5541 Avgift pd elektrisk kraft 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: l. Kontrakt mellom Nærings- og energi
departementet og Norsk Hydro a.s med dattersel-

skaper om foregrepet hjemfall og tilbakesalg av 
kraftverkene Tyin, Fortun, Moflåt og Mæl m.v. 2. 
Den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgifts
fondet og Måravgiftsfondet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 
936 3936 Hjemfalte anlegg m. v. 

3939 Konsesjonsavgiftsfondet 
960 3960 Statnett SF 
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3961 Statkraft SF 
992 Kraftforsyningsberedskap 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Organiseringen av krafthandelen med Sverige. 

(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 8.12.95 og 
12.12.95 fra nærings- og energiministeren til 
energi- og miljøkomiteen.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 701, Innst. S. 97, S.tid. 
1789-1799, 1836 (18.12.95). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

2. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
934 Norges vassdrags- og energiverk; kap. 3936 
Hjemfalte anlegg m.v.; kap. 3961 Statkraft SF, 
avdrag) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 68, S.tid. 1799, 
1836-1838 (18.12.95). 

3. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for 
å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre hus
holdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere 
transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et 
effektivt monopol- og konkurransetilsyn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 64 (1994-95), ref. S.tid. 2919 (6.4.95), 
Innst. S. 121, S.tid. 2367-2376,2407 (20.2.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag fra H og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at energiloven 
endres for å oppnå et selskapsmessig skille mel
lom produksjons- og omsetningsvirksomheten og 
nettvirksomheten for elektrisitet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 61 (1994-95), ref. S.tid. 2848 (4.4.95), 
Innst. S. 120, S.tid. 2367-2376,2407 (20.2.96) og 
avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra Hikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Framtidig disponering av Tokke l. (Spørsmålet om 
medeierskap for fylker, kommuner og bedrifter; 
framtidige industrikraftvilkår for Tinfos AS.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 13.3.96 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1996, lnnst. S. 160, S.tid. 
3060- 3081 (29.3.96). 
(3 forslag ikke bifalt, herav l fra Sp, H og KrF med 
54 mot 51 stemmer- vedr. prising av Tinfos AS 
sin andel av Tokke-kraften.) 

6. Gasskraftverk i Norge. (Elektrisitetsforbruk i Nor
den; verdiskaping og lønnsomhet ved aktuelle 
utbyggingsprosjekter; C02-utslipp og COravgift; 

bygging av gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø, 
politisk behandling av framtidige etableringer.) 
(Vedlegg: Felleserklæring etter møtet i Helsing
fors 12. mars 1996 mellom handels- og industrimi
nister Antti Kalliomaki og nærings- og energimi
nister Jens Stoltenberg.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 250, S.tid. 
4244-4282, 4308-4309 (14.6.96) og vedlagt pro
tokollen med 71 mot 42 stemmer. (l utsettelsesfor
slag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. 5 andre forslag; 
4 fra V sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. l forslag fra Sp, SV, KrF og 
Gunn Karin Gjul om at det ikke bygges gasskraft
verk ikke bifalt med 71 mot 42 stemmer.) 
(Jf. OLJEOMSETNING Il, l; ENERGI IV, l.) 

7. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det 
innføres fra l. januar 1997 en linjeskatt på elek
triske kraftledninger i hele sentralnettet samt 
regionalnett i fremmed kommune innenfor et pro
veny på 80 mill. kroner til fordeling blant de 
berørte kommuner.» 
S.tid. 4634, 4713 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

8. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: 
<<Naturressursskatten til kommuner og fYlkeskom
muner innføres med full sats fra kraftverkets pro
duksjonsstart.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Forslag fra Eilef A. Meland p va. SV og RV over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram forslag til særskilte 
avskrivningsregler for investeringer i energiøko
nomiserende forbedringer i kraftverk - f.eks. 
overprisavskrivninger for investeringer i opprust
ning av kraftanlegg.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

10. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa utarbeide forslag til en ny modell for skatt på 
grunnrente i kraftforetak. Dette skal legges opp 
slik at grunnrenteskatten tar inn en gradvis økende 
del av den gevinsten foretakene rar ved en fram
tidig prisstigning på elektrisk energi. Samtidig 
skal grunnrenteskatten gradvis omfordeles slik at 
denne økninga ikke tilfaller staten, men fordeles 
mellom kommuner og fylker.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

11. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å ikke benytte seg av sin fullmakt til å 
iverksette eigedomsskatteloven § 8 innen Stortin
get har behandlet eventuelle endringer av eige
domsskatteloven samlet i oppfølging av Zimmer
utvalgets utredning.)) 
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S.tid. 4635,4714 (21.6.96), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 2.) 

12. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å legge frem for Stortinget, senest 
samtidig med oppfølgingen av Zimmer-utvalgets 
utredning, en redegjørelse for det eksisterende 
verdsettingsprinsippet for beregning av eiendoms
skatt hvoretter verdien ikke bare av grunnen, men 
også bygninger, anlegg og andre driftsmidler 
inkluderes i verdsettelsesgrunnlaget... Redegjørel
sen skal inneholde eventuelle fordeler og ulemper 
ved en endring av det gjeldende prinsipp, som hvi
ler på verdien både av grunn og bygning.>> 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 2.) 

13. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 2408 (20.2.96). (Ikke 
behandlet.) 

14. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 
pris og regulering. 
Dok. 8: 103, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en oppford

ring fra statssekretær Kjølmoen til kommuner og 
fylkeskommuner om å omdanne e-verk til aksje
selskap ut fra risikovurderinger er i tråd med 
Regjeringens politikk, S.tid. 1537-1538 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Thorhild Widvey, framsatt av Per
Kristian Foss om initiativ til en alternativ infra-

struktur for telesektoren, S.tid. 2952-2953 
(20.3.96). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om beredskapsplanar
beidet ved damanlegg, S.tid. 3119-3120 (17.4.96). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om at 
Statkraft går inn på eiersiden i Sydkraft, som også 
eier kjernekraftverk, S.tid. 3126 (17.4.96). 

5. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om sikring av 
kvalitetsmessig og sikkerheitsmessig godt arbeid i 
elektrobransjen, S.tid. 3861-3862 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Gudmund Restad om lov om endring i 

lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til 
kommunane ( eigedomsskattelova). (Utskriving av 
eiendomsskatt på kraftverk og bruk.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 3.5.96 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 63, ref. O.tid. 232, Innst. O. 61, O.tid. 
508-550, 559-560 (18.6.96), Besl. O. 85, L.tid. 
45 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak; SKATTER Il, 18.) 

2. Skattlegging av kraftforetak. 
(Vedlegg til innst.: Rapport til finanskomiteen fra 
utvalget nedsatt av Stortingets finanskomite i for
bindelse med behandlingen av ot.prp. 23om skatt
legging av kraftforetak, datert 15. april 1996. Jf. 
NOU 1992: 34 Skatt på kraftselskap. Leder 
Asbjørn Rødseth.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 170, Innst. O. 62, O.tid. 
508-559 (18.6.96), Besl. O. 82, 83, 84, L.tid. 
43-44 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 6 sendt Stortinget 
(herfra 2 til Regjeringen), 6 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 7 -12.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtak for 1997. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5541 Avgift på elektrisk kraft 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: l. Kontrakt om salg av de hjemfalte ret
tigheter i Jørpelandsvassdraget i Rogaland. 2. 
Kontrakt om salg av fallrettighetene i Verma i 
Rauma kommune i Møre og Romsdal. 3. Den fi
nansielle utviklingen i Konsesjonsavgiftsfondet 
og Måravgiftsfondet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 
936 3936 Hjemfalte anlegg m. v. 

3939 Konsesjonsavgiftsfondet 
3960 Statnett SF 
3961 Statkraft SF 

99 2 Kraftforsyningsberedskap 
5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

(l forslag fra Sp, SV og KrF om et nasjonalt pro
gram for energisparing og nye fornybare energi
kilder sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Informasjonstiltak for å begrense elforbruket. 

St.prp. 3, ref. S.tid. 140, Innst. S. 10, S.tid. 
306-308, 339 (22.10.96). 
(Jf. neste sak.) 

2. Interp. frå Ranveig Frøiland om tiltak for å redu
sera elektrisitetsforbruket, og vurdering av eit 
toprissystem. 
S.tid. 642-675 (5.11.96). 
(Jf. sakene l, 3 og 4.) 

3. Redegjørelse av nærings- og energiministeren om 
kraftsituasjonen. 
S.tid. 302-306 (22.10.96), S.tid. 642-675, 
678-681 (5.11.96). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds
vis 3 fra KrF, 3 fra Sp og l fra H- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. l forslag fra KrF om 
ELSAM-avtalen bifalt.) 
(Jf. sakene l, 2 og 4.) 

4. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 
pris og regulering. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 29.10.96 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 103 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 26, S.tid. 642-675, 681-682 (5.11.96), 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(6 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 5 for
slag ikke bifalt.) 
(Jf. foregående saker.) 

5. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H oversendt fra 
Odelstinget 26. november 1996: «Regjeringen bes 
utrede framtidige prinsipper for behandling av 
søknader om større varmekraftkonsesjoner. Det 
legges vekt på å unngå habilitetskonflikter i for
valtningsprosessen. Regjeringen bes videre vur
dere de forvaltnings- og prosedyremessige spørs
mål som vil kunne melde seg i forhold til mulige 
fremtidige klimaavtaler. Regjeringens utredning 
og vurdering forelegges Stortinget på en hensikts
messig måte.» 
S.tid. 1696, 1731 (16.12.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

6. Forslag oversendt fra Odelstinget 26. november 
1996: «Ved bygging av varmekraftverk med ytelse 
over 50 MW, bør konsesjon ikke gis før saken har 
vært forelagt Stortinget for en prinsippavklaring.» 
S.tid. 1696, 1731-1732 (16.12.96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

7. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.9.96 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 

Dok. 8: 48 (1995-96), ref. S.tid. 2408 (20.2.96), 
Innst. S. 69, S.tid. 1696-1698, 1732 (16.12.96) og 
vedtatt sendt Regjeringen med anmodning om at 
de forhold/forslag som er tatt opp blir en del av 
underlagsmaterialet for det revisjonsarbeidet som 
er igangsatt bl.a. i NVE. 

8. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 934.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 

9. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Gudmund Re
stad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf 
Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for 
«mindre-utslipp» fra Mardalsfossen. 
(Vedlegg: Svarbrev av 7.6.96 fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 29, S.tid. 1700-1703, 1733 (16.12.96) og 
bifalt. 

l O. Konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til 
egenkapital. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1508, lnnst. S. 95, S.tid. 
1839-1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96). 
(4 forslag ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 12. desember 1996: 
«Det innføres 28 pst. gevinstbeskatning for alle 
salg av aksjer o.l. i kraftforetak i henhold til bin
dende inngåtte kontrakter etter 4. oktober 1996.» 
S.tid. 1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96) og ikke 
bifalt med 81 mot 34 stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

12. Interp. fra Terje Sandkjær om pris og leveringsbe
tingelser på elektrisk kraft til kraftkrevende pro
sessindustri på Sørlandet. 
S.tid. 2534-2543, 2544 (27.2.97). 
(l forslag fra Sp med støtte fra H, KrF og SV 
bifalt.) 

13. Framlegg frå Børre Rønningen og Paul Chaffey 
om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget 
ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kom
munelov, med framlegg til ulike og nye eigarfor
mer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde 
energiverk. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.2.97 fra Olje
og energidepartementet, statsråden til stortings
repr. Morten Lund, Sps stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 871, Innst. S. 132, S.tid. 
2782-2790, 2802 (20.3.97) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt.) 

14. Nordre Land kommune sender skriv datert 4. feb
ruar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om 
skatt på salg av konsesjonskraft. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

15. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 6. mars 1997: 
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«Satsen for kapitaliseringsrenten for taksering av 
kraftverk for eiendoms- og formuesskatteformål 
fastsettes av Stortinget i det årlige skatte- og 
avgiftsvedtaket. » 
S.tid. 2979, 2980 (17.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

16. Oppfølging av St.meld. 41 (1994-95) (Klimamel
dingen) og lnnst. S. 114 (1995-96). 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3399 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . M.spm. fra Odd Roger Enoksen om en evaluering 

av energiloven, da organiseringen av utenlands
handelen er en viktig årsak til økte strømpriser, 
S.tid. 2163 - 2164 (29.1.97). 

2. M.spm. fra Gunnar Fatland om at to statsråder har 
pratet prisene i kraftmarkedet oppover, samtidig 
som det er nedsatt et utvalg for å bremse kraftpri
sene, S.tid. 2164-2165 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Morten Lund om en snarlig evaluering 
av energiloven og energimarkedet, da arbeids
plasser er i fare pga. høye kraftpriser, S. tid. 
2267-2268 (5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om at et datterselskap 
av Statkraft SF, Statkraft Engineering, har kjøpt 
51 pst. av aksjene i Grøner Holding, et av landets 
største ingeniørselskaper, S.tid. 2292-2293 
(5 .2.97). 

5. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om å syte for at 
det nasjonale kraftoverføringsnettet ikkje vert 
mindre, men kanskje utvida til et felles nett, med 
utjamna overføringspris mellom landsdelane, 
S.tid. 2453-2454 (19.2.97). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om forsking og opplys
ning om moglege samanhengar mellom elektro
nisk stråling og helseproblem som t.d. allergiar, 
astma, epilepsi og kreft, S.tid. 2561 - 2562 
(5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å bedre hus
holdningsabonnenters muligheter til å skifte 
strømleverandør, da kontraktene må sies opp før 
mange energiverk har oppgitt priser for påføl
gende kvartal, S. tid. 2761-2762 (19.3.97). 

8. M.spm. fra Gunnar Fat/and om å bøte på mang
lende forutsigbarhet for store norske industribe
drifters langsiktige krafttilgang, ved utsatt hjem
fall av industrikraftverk, støtte til nye kraftpro
sjekter m.v., S. tid. 2866-2868 (9.4.97). 

9. M.spm. fra Erling Folkvord om enøk, m.a. ved 
opprusting av kraftverk, som satsingsområde, og 
om at K væmer vil legge ned avdelinga for vass
kraftteknologi i Oslo, S.tid. 2871 (9.4.97). 
(Jf. VANNKRAFT Ill, l.) 

10. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om beredskapsplaner 
for damanleggene i Nord-Norge, på bakgrunn av 
flomfaren landsdelen, S.tid. 3146-3147 
(30.4.97). 

11. Sp.spm. fra Erik Solheim om Gro Harlem Brundt
lands resonnement mot bygging av gasskraftverk, 
og hvorfor energiøkonomisering ikke er et like 
godt alternativ i dag. (Trukket tilbake), S.tid. 
3296-3297 (14.5.97). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvordan statsminis
teren vil sikre at det er hans tidsplan for byggestart 
for gasskraftverkene som følges, ikke Naturkrafts. 
(Trukket tilbake}, S.tid. 3297 (14.5.97). 

13. M.spm. fra Kristin Halvorsen om å klargjøre at det 
ikke er aktuelt å bygge gasskraftverk nr. tre og fire 
i Norge, på bakgrunn av et vedtak på LO-kongres
sen, S.tid. 3402-3404 (21.5.97). 
(Jf. sak 18.) 

14. M.spm. fra Gunnar Fat/and om signaleffekten av 
å fastslå at elektrifisering av olje- og gassplattfor
mer blir for dyrt, i lys av ventet økning i klima
gassutslipp fra sokkelvirksomheten, S.tid. 
3406-3407 (21.5.97). 
(Jf. neste sak.) 

15. M.spm. fra Per-Kristian Foss om COrrensing og 
elektrifisering på kontinentalsokkelen, og å 
pålegge et oljeselskap å innføre renseteknologi 
som selskapet selv ikke behager, S.tid. 
3408-3409 (21.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 

16. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om utnytting 
av enøkpotensialet, og ønske fra Prosessindustri
ens Landsforening om avtaler for energisparing 
knyttet til nye langsiktige kraftkontrakter, S.tid. 
3409 (21.5.97). 

17. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å la offentlig
heten få oversikt over avtaler med nordiske land 
for salg av kraft fra de planlagte gasskraftverkene. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3410 (21.5.97). 

18. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å klargjøre at 
Norge ikke vil satse på en storstilt utbygging av 
gasskraftverk, og at strømmen ikke skal brukes 
innenlands. (Trukket tilbake), S.tid. 3410 
(21.5.97). 
(Jf. sak 13.) 

19. Sp.spm. fra Erik Sol heim om hvorfor Naturkrafts 
planer om et tredje gasskraftverk ikke har vært 
lagt fram for Stortinget, og hvordan Regjeringen 
stiller seg til dem, S. tid. 3543-3545 (28.5.97). 

20. Sp.spm. fra Arne Haukvik om kva Regjeringa har 
gjort for å stimulere forsking og utnytting av for
nybar energi som vind og bølgjer, S.tid. 
3545-3546 (28.5.97). 

21. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å sikre til
gangen på strøm i hele landet, i lys av oppslag om 
at det marginale Utkant-Norge er i ferd med å 
miste strømmen, S. tid. 3764-3765 (4.6.97). 

22. Sp.spm. fra Erik Solheim om å klargjøre hvordan 
og av hvem søknad om COrutslipp skal behand
les, og om konsesjonstillatelsen til gasskraftver
kene på Kårstø og Kollsnes er korrekt gitt, S.tid. 
3765-3766 (4.6.97). 



Elektrisitet -120-

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell 

Magne Bondevik og Lars Sponheim om endring i 
lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor
ming, overføring. omsetning og fordeling av 
energi m.m. (energiloven). (Endring av § 2-3 slik 
at konsesjoner for varmek.raftanlegg over en viss 
størrelse og med betydelige interessemotsetninger 
forelegges Stortinget.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 31.101996 fra Næ
ringsministeren til energikomiteen.) 
Dok. 8: 85 (1995-96), ref. O.tid. 361-362 
(13.5.96), Innst. O. 14, O.tid. 143-150 (26.11.96) 
og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget, l sendt Stortinget, l ikke 
bifalt, og l forslag til vedtak fra komiteen sendt 
Stortinget.) 
(Jf. Il, sakene 5 og 6.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om å utsette ikrafttre
delsen av den nye loven om kraftskatt - lov av 28 
juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). 
(Vedlegg til innst.: l . Brev fra Finansdepartemen
tet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra 
Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 
27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.) 
Dok. 8: 5, ref. O.tid. 26, Innst. O. 39, O.tid. 
314-327, 346-348 (12.12.96) Besl. O. 53-54, 
L.tid. 25-26 (17.12.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

3. Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler 
m.v. (Reduksjon av skattemessige motiver for salg 
eller omdannelse av kraftverk.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra Finansdepartemen
tet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra 

Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 
27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 41, Innst. O. 39, O.tid. 
314-327, 346-348 (12.12.96), Besl. O. 53-54, 
L.tid. 25-26 (17.12.96). Lov av 20. desember 
1997. 
(3 forslag i Odelstinget, l sendt Stortinget, resten 
ikke bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 11.) 

4. Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskat
ning. (Samordning av naturressursskatten og fel
lesskatten; avskriving av påkostninger på sær
skilte driftsmidler; nedre grense for grunnrentes
katt, naturressursskatt og eiendomsskatt.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 373, Innst. O. 53, O.tid. 
493-496, 499-501 (6.3.97), Besl. O. 74, L.tid. 36 
(20.3.97). Lov av 18. apri11997. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 15.) 

5. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen
tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IP A; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg
ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L. tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget, 3 fra SP, H, KrF, 
V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
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ENERGI 

Se også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, OLJE, VANNKRAFT 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Energi- og vassdragsforvaltning 
935 Energiøkonomisering 

2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 934 
Energi- og vassdragsforvaltning.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 934, refusjon dokumentavgift.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 28, S.tid. 1753 
(16.12.93). 
(Jf. I, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om en norsk strategi 

for utvikling av bioenergi, S.tid. 715-716 
(17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorvidt Norge i EF
medlemskapsforhandlingene har reservert seg mot 
et felles gass- og kraftmarked uten mulighet til 
statlig styring av import og eksport av gass og 
elektrisk kraft, S.tid. 1578-1579 (8.12.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.10.94 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden med svar på 
spørsmål fra energi- og miljøkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Gunnar Fatland om muligheter ved sat

sing på hydrogen som energiform. S.tid. 114-123 
(11.10.94). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 934/3934 Energi- og vassdragsforvaltning.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 33, S.tid. 
1597-1598 (8.12.94). 

3. Interp. fra Børre Rønningen om å sikre framtidig 
norsk eierskap og styring over vannkraftressurser 
og produksjonsapparat m.v., bl.a. i lys av EØS-

avtalen og et mulig felles liberalisert energimar
ked i EU. S.tid. 2512-2525 (9.3.95). 
(6 forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Energipolitisk redegjørelse av nærings- og energi
ministeren (samfunnsmessig styring på vannkraf
tområdet; omorganiseringen av kraftforsyningen; 
kraftbalansen; energiøkonomisering; ny vann
kraftutbygging; bioenergi og andre fornybare 
energikilder; kraftutvekslingsavtaler; nordisk 
kraftsamarbeid, ELSAM-avtalen; gasskraftverk, 
innenlands gassbruk; bruk av olje til oppvarming; 
kraftkontrakter med industrien; engrosprisutvik
ling på kraft; Statkraft; kontroll med overførings
tariffer, e-verks driftseffektivitet, selskapsskille 
mellom kraftproduksjon og -distribusjon). 
S.tid. 2704-2712 (23.3.95), S.tid. 2767- 2816 
(energidebatt 30.3.95) og vedlagt protokollen. 
(8 forslag, hvorav 7 ikke bifalt og l fra KrF sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at energiloven 
endres for å oppnå et selskapsmessig skille mel
lom produksjons- og omsetningsvirksomheten og 
nettvirksomheten for elektrisitet. 
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Dok. 8: 61, ref. S.tid. 2848 (4.4.95). (Ikke behand
let.) 

6. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for 
å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre hus
holdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere 
transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et 
effektivt monopol- og konkurransetilsyn. 
Dok. 8: 64, ref. S.tid. 2919 (6.4.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen, framsatt av Eva 

Heir om hvorfor EUs planer for en felles energi
politikk ikke nevnes i Utenriksdepartementets 

hefte «Spørsmål og svar om Norge og EU», S.tid. 
544-545 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om den kraf
tig reduserte satsingen på forskning innen nye og 
fornybare energikilder under Norges forsknings
råd, S.tid. 1627-1628 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om bioenergi vil bli 
brukt på den nye hovedflyplassen på Gardermoen, 
S.tid. 2310-2311 (22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om prisdifferansen mel
lom olje og strøm som fører til at elkraft erstattes 
med olje, og om tiltak for å sikre at mer miljøvenn
lige energibærere blir konkurransedyktige, S.tid. 
2696-2698 (22.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 

Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for 
å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre hus
holdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere 
transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et 
effektivt monopol- og konkurransetilsyn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 64 (1994-95), ref. S.tid. 2919 (6.4.95), 
Innst. S. 121, S.tid. 2367-2376, 2407 (20.2.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag fra H og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at energiloven 
endres for å oppnå et selskapsmessig skille mel
lom produksjons- og omsetningsvirksomheten og 
nettvirksomheten for elektrisitet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 61 (1994-95), ref. S.tid. 2848 (4.4.95), 
Innst. S. 120, S.tid. 2367-2376,2407 (20.2.96) og 
avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av 
nitrogenoksider (NO). 
(Vedlegg: l. Nærmere om de makroøkonomiske 
analysene. 2. Ordliste.) 
St.meld. 41 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 

Innst. S. 114, S.tid. 2450-2496, 2496-2500 
(22.2.96). 
(20 forslag, hvorav 2 fra H bifalt og l fra KrF og 
SV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 8 forslag til vedtak fra komiteen 
bifalt.) 

4. Norge som gassnasjon- bruk av naturgass i Nor
ge. 
(Vedlegg: Virkningsgrader og effektive energi
systemer (professor Arne Bredesen, NTH).) 
St.meld. 44 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 149, S.tid. 2819-2844, 2865-2866 
(14.3.96). 
(2 forslag, l fra Sp, SV og KrF og l fra V, begge 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 4 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

5. Forslag fra Odd Roger En oksen, Håkon Giil og 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 2408 (20.2.96). (Ikke 
behandlet.) 

6. Forslag fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre 
norsk eierskap i kjernekraftverk i andre land. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 3258 (29.4.96). (Ikke 
behandlet.) 

7. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 
pris og regulering. 
Dok. 8: 103, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om realisering av et 

bioenergianlegg på Gardermoen, S.tid. 300 
(25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om retningslinjer 
for praktiseringen ved salg av gjenvunnet kraft i 
industrien, S.tid. 1555-1556 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om målbare 
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ENØK-resultater som følge av høstens ENØK
kampanje, S.tid. 2599-2600 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om energimengden ved 
norsk eksport av kraft til Finland og Sverige 
kunne erstattes med energiøkonomisering eller 
alternative energikilder, S.tid. 3124 (17.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell 

Magne Bondevik og Lars Sponheim om endring i 
lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor-

ming, overføring. omsetning og fordeling av 
energi m.m. (energiloven). (Endring av § 2-3 slik 
at konsesjoner for varmekraftanlegg over en viss 
størrelse og med betydelige interessemotsetninger 
forelegges Stortinget.) 
Dok. 8: 85, ref. O.tid. 361-362 (13.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 
935 Energiøkonomisering 

(l forslag fra H vedr. hev. til introduksjon av ny 
energiteknologi og bioenergi bifalt. 2 forslag fra 
Sp, SV og KrF sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Informasjonstiltak for å begrense elforbruket. 

St.prp. 3, ref. S.tid. 140, Innst. S. 10, S.tid. 
306-308, 339 (22.10.96). 
(Jf. neste sak.) 

2. lnterp. frå Ranveig Frøiland om tiltak for å redu
sera elektrisitetsforbruket, og vurdering av eit 
toprissystem. 
S.tid. 642-675 (5.11.96). 
(Jf. sakene l, 3 og 4.) 

3. Redegjørelse av nærings- og energiministeren om 
kraftsituasjonen. 
S.tid. 302-306 (22.10.96), S.tid. 642-675, 
678-681 (5.11.96). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds
vis 3 fra KrF, 3 fra Sp og l fra H - se REGJERIN
GEN OVERSENDT l. l forslag fra KrF om 
ELSAM-avtalen bifalt.) 
(Jf. sakene l, 2 og 4.) 

4. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 
pris og regulering. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 29.10.96 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 103 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 26, S.tid. 642-675, 681-682 (5.11.96), 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
( 6 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT l. 5 for
slag ikke bifalt.) 
(Jf. foregående saker.) 

5. Forslag fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre 

norsk eierskap i kjernekraftverk i andre land. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.9.96 fra Næ
rings- og energidepartementet til energi- og miljø
komiteen.) 
Dok. 8: 79 (1995-96), ref. S.tid. 3258 (29.4.96), 
Innst. S. 9, S.tid. 675-678, 682-683 (5.11.96) og 
avvist. 
(3 forslag ikke bifalt.) 

6. Interp. fra Erik Solheim om initiativer til bredt 
politisk samarbeid for omlegging av forbruks
mønster, næringsstruktur og samfunnsform for å 
gjøre om Norge til en miljønasjon i det 21. år
hundre. 
S.tid. 1536-1543 (4.12.96). 

7. Forslag fra Gunnar Fatland pva. H oversendt fra 
Odelstinget 26. november 1996: «Regjeringen bes 
utrede framtidige prinsipper for behandling av 
søknader om større varmekraftkonsesjoner. Det 
legges vekt på å unngå habilitetskonflikter i for
valtningsprosessen. Regjeringen bes videre vur
dere de forvaltnings- og prosedyremessige spørs
mål som vil kunne melde seg i forhold til mulige 
fremtidige klimaavtaler. Regjeringens utredning 
og vurdering forelegges Stortinget på en hensikts
messig måte.» 
S.tid. 1696, 1731 (16.12.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. neste sak og IV, l.) 

8. Forslag oversendt fra Odelstinget 26. november 
1996: «Ved bygging av varmekraftverk med ytelse 
over 50 MW, bør konsesjon ikke gis før saken har 
vært forelagt Stortinget for en prinsippavklaring.» 
S.tid. 1696, 1731-1732 (16.12.96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, l.) 

9. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.9.96 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 48 (1995-96), ref. S.tid. 2408 (20.2.96), 
Innst. S. 69, S.tid. 1696-1698, 1732 (16.12.96) og 
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vedtatt sendt Regjeringen med anmodning om at 
de forhold/forslag som er tatt opp blir en del av det 
underlagsmaterialet for det revisjonsarbeidet som 
er igangsatt bl.a. i NVE. 

l O. Interp. fra Paul Chaffey om stabilisering av C Or 
utslippene. 
S.tid. 2473-2481 (20.2.97). 
(2 forslag fra SV, hvorav l med støtte fra Sp, KrF 
og H bifalt.) 

11. Framlegg frå Børre Rønningen og Paul Chaffey 
om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget 
ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kom
munelov, med framlegg til ulike og nye eigarfor
mer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde 
energiverk. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.2.97 fra Olje
og energidepartementet, statsråden til stortings
repr. Morten Lund, Sps stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 132, S.tid. 
2782-2790, 2802 (20.3.97) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt.) 

12. Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 
1997. (Olje- og energidepartementet- kap. 1830 
Forskning.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 146, S.tid. 
2805-2807, 2821-2822 (21.3.97). 
(3 forslag ikke bifalt.) 

13. Forslag fra Kristin Halvorsen, Paul Chaffey og 
Øystein Djupedal om innføring av energieffektiv 
belysning, varme og ventilasjon i alle offentlige 
skolebygg. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 11.3.97 fra 
Kommunenes Sentralforbund om REHAB-pro
sjektet.) 
Dok. 8: 42, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 169, S.tid. 
3100-3105, 3117-3118 (29.4.97) og avvist. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

14. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si 
avgjerd nr. 84/96 av 20. desember 1996 om end
ringer av artikkel14 i protokoll 31 til EØS-avtala 
om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt 
program for å fremje energieffektivitet (SA VE Il). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 84/96 
av 20.12.96 om endr. av EØS-avtalens protokoll 
31. 2. Rådsvedtak av 16.12.96 om et flerårig pro
gram for å fremme energieffektiviteten i Felles
skapet - SA VE Il.) 
St. prp. 52, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 187, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

15. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si 
avgjerd nr. 5/97 av 14. mars 1997 om endring av 
vedlegg IV (Energi) til EØS-avtala. 
(Vedlegg: l. Avtalen i norsk originaltekst. 2. 
Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20.12.95 om 
registrering av import og leveransar av råolje i 
Fellesskapet.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 188, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

16. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen 
og Erik Solheim om et forskningsprogram for 
alternativ fornybar energiteknologi. 
Dok. 8: 109, ref. S.tid. 4552 (19.6.97) og vedtatt 
ikke ikke behandlet av dette storting. 

DI. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Odd Roger Enoksen om en evaluering 

av energiloven, da organiseringen av utenlands
handelen er en viktig årsak til økte strømpriser, 
S.tid. 2163-2164 (29.1.97). 

2. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om stor satsing på 
olje-og energisektoren kontra manglande satsing 
på alternativ energi- og teknologiutvikling, S.tid. 
2166-2167 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å følge 
opp Stortingets vedtak om å opprette et eget ener
giprogram for satsing på nye fornybare energikil
der, S.tid. 2167-2168 (29.1.97). 

4. M.spm. fra Erna Solberg om eksportrettet indu
stris evne til å tåle høyere energiavgifier av den 
typen Grønn skattekommisjon har foreslått, f.eks. 
på COrutslipp, S.tid. 2172 (29.1.97). 

5. M.spm. fra Erling Folkvord om enøk, m.a. ved 
opprusting av kraftverk, som satsingsområde, og 
om at K væmer vil legge ned avdelinga for vass
kraftteknologi i Oslo, S.tid. 2871 (9.4.97). 
(Jf. VANNKRAFT Ill, 1.) 

6. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å sikre gjennom
føringen av bioenergianlegget på Gardermoen, da 
Gardermoen Fjernvarme bare har fått l ,5 mill. av 
de omsøkte 3 mill. kr for 1997, S.tid. 2928-2929 
(16.4.97). 

7. M.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
Brundtland-kommisjonens anbefaling om satsing 
på alternative fornybare energikilder og enøk, og 
hvorfor Brundtland-regjeringen ikke brukte det 
nasjonale utvalget for bærekraftig utvikling, S.tid. 
3122-3123 (30.4.97). 

8. M.spm. fra Øystein Djupedal om innek/imaplager 
i skolen, og innføring av tilskudd til energiøkono
misering i offentlige bygg, som omtalt i langtids
programmet, S.tid. 3128-3129 (30.4.97). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om Gro Harlem Brundt
lands resonnement mot bygging av gasskraftverk, 
og hvorfor energiøkonomisering ikke er et like 
godt alternativ i dag. (Trukket tilbake), S.tid. 
3296-3297 (14.5 .97). 

l O. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om utnytting 
av enøkpotensialet, og ønske fra Prosessindustri
ens Landsforening om avtaler for energisparing 
knyttet til nye langsiktige kraftkontrakter, S.tid. 
3409 (21.5.97). 

Il. Sp.spm. fra Arne Haukvik om kva Regjeringa har 
gjort for å stimulere forsking og utnytting av for
nybar energi som vind og bølgjer, S.tid. 
3545-3546 (28.5.97). 
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IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell 

Magne Bondevik og Lars Sponheim om endring i 
lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor
ming, overføring. omsetning og fordeling av 
energi m.m. (energiloven). 
(Endring av § 2-3 slik at konsesjoner for vanne
kraftanlegg over en viss størrelse og med betyde
lige interessemotsetninger forelegges Stortinget.) 

Energi 

(Vedlegg til innst.: Brev av 31.101996 fra Næ
ringsministeren til energikomiteen.) 
Dok. 8: 85 (1995-96), ref. O.tid. 361-362 
(13.5.96), Innst. O. 14, O.tid. 143-150 (26.11.96) 
og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget, l sendt Stortinget, l ikke 
bifalt, og l forslag til vedtak fra komiteen sendt 
Stortinget.) 
(Jf. Il, sakene 7 og 8.) 
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EUROPARÅDET 

Se også: INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, MENNESKERETTIGHETER, 
UTENRIKSSAKER 

1993-94 

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

parådets parlamentariske forsamling. Innst. S. 6, 
S.tid. 337-339 (4.11.93). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

2. Suppleringsvalg av et varamedlem til Europarå
dets parlamentariske forsamling. lnnst. S. 68, 
S.tid. 2036 (8.2.94). 

3. Norges deltaking i Europarådet i 1992. (Nye 
søkerland fra Øst-Europa; samarbeid med KSSE; 
konsultasjoner med EU; Det europeiske Nord/Sør
senteret.) 

(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Stedfortreder
komiteens politiske drøftelser i 1992. 2. Nye kon
vensjoner og avtaler. 3.Det mellomstatlige samar
beidet på hovedområdene. 4. Fagministerkonfe
ranser i 1992. 5. Europarådets formål og organisa
sjon.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 1677, Innst. S. 81, S.tid. 
2421-2422 (24.2.94). 

4. Årsrapport fra den norske delegasjon til Europa
rådets parlamentariske forsamling for 1992. 
Dok. 13, ref. S.tid. 2002, Innst. S. 80, S.tid. 2422 
(24.2.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Noregs deltaking i Europarådet i 1993. (Nye med

lemsland fra Øst-Europa; toppmøte for stats- og 
regjeringssjefene; handlingsplan mot rasisme; 
håndtering av etniske konflikter; medlemskaps
søknad fra Russland; samarbeid med OSSE; Den 
europeiske menneskerettighetskommisjonens 
arbeid.) 
(Vedlegg: l. Dei politiske drøftingane i Minister
komiteen og i komiteen av faste representantar. 2. 
Nye konvensjonar og avtalar. 3. Det mellomstat-

lege samarbeidet på hovudområda. 4. Fagminis
terkonferansar i 1993. 5. Europarådet. Føremål og 
organisasjon. 6. Erklæringa frå toppmøtet i Wien, 
8.-9. oktober 1993.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 1524, 1527-1528, Innst. S. 
96, S.tid. 2332-2334, 2369 (23.2.94) og enstem
mig vedlagt protokollen. 

2. Årsrapport fra den norske delegasjon til Europa
rådets parlamentariske forsamling for 1993. 
Dok. 13, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 97, S.tid. 2334, 
2369 (23.2.94) og enstemmig vedlagt protokollen. 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltaking i Europarådet i 1994. (Nye med

lemsland i Øst-Europa; ev. medlemskap for Russ
land; ny kontrollmekanisme for oppfølging av 
medlemskapsplikter; vern av nasjonale minorite
ter; samarbeid med europeiske ikke-medlemsland; 
framtidig framleggelse av den årlige Europaråds
meldingen i vårsesjonen.) 
(Vedlegg: l. Fagministerkonferansar i 1994. 2. 
Nye konvensjonar og avtaler. Europarådet sitt 
budsjett og Noreg sin andel i 1994. Oversyn over 
rekommandasjonar og resolusjonar til medlems
landa vedtekne av Komiteen av faste representan
tar i 1994. 3. Erklæring om oppfylling av plikter 
som medlemsstatar i Europarådet tek på seg. 4. 
Medlemslanda i Europarådet i 1994.) 

St.meld. 9, ref. S.tid. 701, Innst. S. 54, S.tid. 
1639-1642, 1680 (12.12.95). 

2. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at Norge 
stemmer mot at Russland nå blir medlem av Euro
parådet. 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2144, S.tid. 2168-2182 
(31.1. 96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet uten forutgående 
komitebehandling, etter forretningsordenens § 28 
tredje ledd punkt c.) 

3. Noregs deltaking i Europarådet i 1995. (Nye med
lemsland i Øst-Europa, opptak av Russland i 1996; 
samordning med OSSE; situasjonen i Tyrkia.) 
(Vedlegg: l. Nye konvensjonar og avtaler. Euro
parådet sitt budsjett og Noreg sin del i 1995. Over
syn over rekommandasjonar og resolusjonar til 
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medlemslanda, vedtekne av Komiteen av faste 
representantar i 1995. 2. Medlemslanda i Europa
rådet i 1995.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 201, S.tid. 
3618, 3671 (23.5.96). 

4. Årsrapport fra den norske delegasjon til Europa
rådets parlamentariske forsamling for 1994 og 
1995. 
Dok. 13, ref. S.tid. 2932, Innst. S. 173, S.tid. 3618, 
3671 (23.5.96). 

5. Suppleringsvalg av et medlem til Europarådets 

parlamentariske forsamling. 
Innst. S. 293, S.tid. 4622, 4713 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Europarådets ved

tak om at medlemslandene ikke skulle iverksette 
tvungen retur av kosovoalbanere, S.tid. 
2349-2350 (14.2.96). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om Europarådets 
vedtak om å oppmode medlemslanda om ikkje å 
returnere kosovoalbanarar, S.tid. 3854 (5.6.96). 

1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. Endringer i sammensetningen av den norske dele
gasjon til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 78, S.tid. 1696, 1730-1731 (16.12.96). 

2. Årsrapport fra den norske delegasjon til Europa
rådets parlamentariske forsamling for 1996. 
Dok. 13, ref. S.tid. 3120, Innst. S. 177, S.tid. 3198, 
3227 (7 .5.97). 

3. Noregs deltaking i Europarådet i 1996. (Samar
beid med OSSE; opptak av Russland og Kroatia; 
nye søkerland fra Øst-Europa; observatørstatus til 
USA, Kanada og Japan; det tidligere Jugoslavia.) 

(Vedlegg: l. Nye konvensjonar og avtalar. Over
syn over konvensjonar og resolusjonar til med
lemslanda. 2. Medlemslanda i Europarådet i 
1996.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 178, S.tid. 
3198-3200, 3227 (7.5.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om oppfordringen fra 

Europarådets parlamentarikerforsamling om å 
styrke flyktningers/asylsøkeres menneskerettighe
ter, bl.a. med en maksimumsgrense for varetekts
fengsling, S.tid. 3566-3567 (28.5.97). 
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FAMILIE 

Se også: BARN, BARNETRYGD, LIKESTILLING, SVANGERSKAP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
851 Statens adopsjonskontor 
852 Adopsjonsstøtte 

2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
(l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. Il, S. tid. 1259-1332 (30.1 1.93). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2683 Ug~fte, skilte og separerte forsørgere 
2685 Forskuttering av underholdsbidrag 

Il. Alminnelige saker: 
1. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 800 Barne- og fa
miliedepartementet; kap. 846 Familie- og likestil
lingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v.; 
kap. 852 Adopsjonsstøtte.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 889, Innst. S. 36, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

2. Endringer i bevilgninger under programområde 
28. Fødselspenger, i statsbudsjettet for terminen 
1993. (Kap. 2530 Fødselspenger og adopsjonspen
ger m.v.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 33, S.tid. 1765 
(16.12.93). 

3. Forslag fra Erna Solberg, Anders Talleraas, Anne
lise Høegh og Kjellaug Nakkim om deling av pen
sjonsrettigheter ved skilsmisse. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 642, Innst. S. 95, S.tid. 
2692-2698 (21.3 .94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger. 
(l forslag fra H og KrF ikke bifalt. Forslaget i end
ret fonn og med tilslutning fra Sp, SV og KrF ved
tatt sendt Regjeringen.) 

4. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1994: «Regjeringen anmo
des om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å 

gjennomgå hele bidragsordningen i lys av skatte
reformen og de bidragspliktiges økonomi. Dette 
arbeidet utføres med sikte på å oppnå en rettferdig 
byrdefordeling mellom bidragsmottaker og 
bidragspliktig - både på grunnlag av endringer i 
samværs-, ansvars- og økonomiske forhold, inklu
dert spørsmålet om bidragspliktige kan ha en ufor
holdsmessig stor økonomisk belastning.» S.tid. 
4561-4562 (16.6.94) og ikke bifalt med 92 mot 9 
stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om forslag om skat

tesubsidier til skattytere som har ansatt vaskehjel
per og hushjelper, S.tid. 728-729 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om planer for å fokusere 
på og realisere familiens år /994, utpekt av FN, 
S.tid. 1713- 1714 (15.12.93). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å omgjøre 
Statens adopsjonskontors avslag på en søknad om 
adopsjon pga. at en av søkerne er rullestolbruker, 
S.tid. 1976-1977 (26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om en vurdering av 
hvordan fastsettelsen av utgifter for barn prakti
seres i gjeldsordningsloven, S.tid. 2095-2096 
(9.2.94). 

5. Sp.spm. fra Solveig Sollie om at det nå er åpnet for 
representanter for homofile og lesbiske i familie
årskomiteen, S.tid. 2333-2334 (23.2.94). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tiltak for å sikre 
barns rett til samvær med begge foreldrene etter et 
samlivsbrudd, når barneloven nå skal revideres, 
S.tid. 2450-2452 (2.3.94). 

7. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å gi 
fradragsrett for utgifter til pass av barn også til 
familier der den ene er hjemmearbeidende, S.tid. 
2556-2557 (16.3.94). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at bidragsplik
tige fedre har fått en større økonomisk belastning 
etter innføringen av skattereformen, S.tid. 
2566-2568 (16.3.94). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at far ikke 
har rett til fødselspenger når mor pga. sykdom 
ikke kan ta seg av barnet alene, og å sikre slike 
familier avlastning og hjelp, S.tid. 3296-3297 
(4.5.94). 

l O. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at en 



-129-

organist i Rogaland er blitt anmodet om å si opp 
sin stilling fordi hun er samboer, S.tid. 3830-3831 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barne

trygd. (Bortfall av retten til utvidet barnetrygd for 
samboere.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 4, Innst. O. 9, O.tid. 86-91 
(9.12.93), Besl. O. 14, L.tid. 10 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd. 
(Overføring av fødselspengerett til far ved mors 
sykdom; utsettelse av stønadsperioden for fødsels
og adopsjonspenger ved sykdom.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 4, Innst. O. 12, O.tid. 115 
(14.12.93), Besl. O. 24, L.tid. 13 (17.12.93). Lov av 
20. desember 1993. 

3. Endringer i bidragsinnkrevingsloven og i enkelte 
andre lover. 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 220, Innst. O. 59, O.tid. 
457-462 (6.6.94), Besl. O. 62, L.tid. 30 (10.6.94). 

Lov av 16. juni 1994. 
(l forslag fra FrP sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 4.) 

Familie 

4. Endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. 
(Vilkår om lovlig opphold i Norge for inngåelse 
av ekteskap; tvangsekteskaps ugyldighet; ensidig 
krav om endring av ektefellebidrag.) 
(Vedlegg: l. Høyringsinstansar til endringar i 
ekteskapslova §§ 13, 16 og 84. 2. Høyringsinstan
sar til endringar i ekteskapslova §§ 5 og 7.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 220, Innst. O. 46, O.tid. 
488-497 (7.6.94), Besl. O. 69, L.tid. 31-32 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd, 
lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og ar
beidsmiljø og sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18. 
(Endr. i fødselspermisjonsordningen vedr. tids
konto og fedrekvote.) 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 327, lnnst. O. 64, O.tid. 
497-498 (7.6.94), Besl. O. 71, L.tid. 32 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning. 

opplysningsarbeid m. v. 
851 Statens adopsjonskontor 
852 Adopsjonsstøtte 

2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2683 Ugifte. skilte og separerte forsørgere 
2685 Forskuttering av underholdsbidrag 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Solveig Sollie om tiltak for å styrke fa

milien og ekteskapet for å gi barna en stabil og 
trygg oppvekst. S.tid. 339-355 (20.10.94). 
(l forslag fra Solveig Sollie sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer i bevilgninger under programområdet 
28 Fødselspenger. 

St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, lnnst. S. 58, S.tid. 1683 
(19.12.94). 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om justering av 
bidragssatsene til nivået slik det var før innførin
gen av prosentsatser i 1989. (Barnebidrag.) 
Dok. 8: 47, ref. S.tid. 2663, Innst. S. 140, S.tid. 
3313-3315, 3331-3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til vurdering i bebudet ot.prp. om 
endringer i barneloven. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å inndra oppholds

og arbeidstillatelse for utenlandske statsborgere 
som medvirker til tvungne foreldrearrangerte 
ekteskapsinngåelser, S.tid. 537-538 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om å endre tids
kontoreglane med tanke på at også sjølvstendig 
næringsdrivande kan nytte denne permisjonsord
ninga, S.tid. 1565- 1566 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Karin Lian om gjennomføringen av 
FNs internasjonale familieår, S.tid. 2615-2616 
(15.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 26om skadeserstat

ning (heving av beløpsgrensa for foreldre sitt 
objektive skadebotansvar). 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 261, Innst. O. 41, O.tid. 
508-511 (28.3.95), Besl. O. 48, L.tid. 44-45 
(6.4.95). Lov av 12. mai 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
85 l Statens adopsjonskontor 
852 Adopsjonsstøtte 

2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11. 95). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2683 Ugifte, skilte og separerte forsørgere 
2685 Forskuttering av underholdsbidrag 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Solveig Sollie og Lars Sponheim om å 

utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsledige» 
til også å omfatte omsorgspermisjon. 
Dok. 8: 60 (1993-94), ref. S.tid. 4159 (9.6.94), 
Innst. S. 35, S.tid. 1225-1265 (22.11.95) og ved
lagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. SYSSELSETTING I, l.) 

2. Endringer i bevilgninger under programområde 28 
Fødselspenger i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 74, S.tid. 1671, 
1686-1687 (12.12.95). 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen gjennomgå barnebidragsordningen med sikte 
på å oppnå en rettferdig byrdefordeling mellom 
bidragsmottaker og bidragspliktig. 
(Vedlegg: l. Dagens bidragsordning. Skatt, 
bidrag, barnetrygd og netto. 2. Bidragsberegning 
ny ordning (familier med to barn).) 
Dok. 8: 67, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 188, S.tid. 
3688-3690, 3691 (24.5.96) og vedlagt protokol-

len. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 
29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved 
internasjonale adopsjoner. 
(Vedlegg: 1.-2. Haagkonvensjonen av 29.5.93 og 
Rekommandasjon vedr. flyktningebarn, begge i 
engelsk originaltekst og norsk oversettelse.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3802, Innst. S. 267, S.tid. 
4427' 4438 (18.6.96). 
(Jf. Ill, 2.) 

5. Forslag fra John Alvheim og Fridtjof Frank Gun
dersen om en handlingsplan for styrking av fami
lien som basis for barn og unges oppvekstvilkår. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 3158 (23.4.96). (Ikke 
behandlet.) 

6. Forslag fra Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje 
Riis-Johansen og Eli Sollied Øveraas vedrørende 
rett til forlenget ferie for småbarnsforeldre. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Statsministerens 

uttalelse i nyttårstalen om forholdet mellom det 
offentliges ansvar og foreldres ansvar for barn, 
S.tid. 2088 (24.1.96). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikkerhet for at kid
napping og barnehandel ikke er ledd i prosessen 
ved adopsjon av barn fra utlandet, S.tid. 
2680-2681 (6.3.96). 
(Jf. Il, 4.) 

3. Sp.spm. fra Anders Hornslien om registrering av 
partnerskap for to svenske statsborgere som har 
vært samboende og jobbet i Oslo siden 1972, S.tid. 
3880-3881 (5.6.96). 

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

trygd. Utvidelse av stønadsperioden ved adopsjon 
og ved flerbamsfødsel og -adopsjon. 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 12, Innst. O. 15, O.tid. 131 
(14.12.95), Besl. O. 27, L.tid. 20 (18.12.95). Lov 
av 22. desember 1995. 

2. Endringer i lov 17. juni nr. 12 om folketrygd. Tids
konto for selvstendig næringsdrivende m.fl. 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 221, Innst. O. 52, O.tid. 
346-348 (7.5.96), Besl. O. 63, L. tid. 34 (23.5.96). 
Lov av 14. juni 1996. 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081 - 1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2683 Ugifte, skilte og separerte forsørgere 
2685 Forskuttering av underholdsbidrag 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

830 Foreldreveiledning og samlivstiltak 
840 Tilskudd til krisetiltak 
841 Familievern 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
851 Statens adopsjonskontor 
852 Adopsjonsstøtte 

2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
(l forslag fra H og SV vedr. familievernkontorer 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje 

Riis-Johansen og Eli Sollied Øveraas vedrørende 
rett til forlenget ferie for småbarnsforeldre. 
Dok. 8: 90 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 25, S.tid. 1545-1547, 1561 (5.12.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra John Alvheim og Fridtjof Frank Gun
dersen om en handlingsplan for styrking av fami
lien som basis for barn og unges oppvekstvilkår. 
(Vedlegg til innst.: l) forslag 30 i Dok. 7 B 
(1994-95). 2) svarbrev av 10.6.96 fra Barne- og 
familiedepartementet v/statsråden til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 78 (1995-96), ref. S.tid. 3158 (23.4.96), 
Innst. S. 62, S.tid. 1593-1597, 1609 (10.12.96). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og Roy N. Wetterstad 
bifalt med 55 mot 50 stemmer.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 846.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

4. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Kap. 2530 Fødselspen
ger og adopsjonspenger.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 51, S.tid. 1717, 
1738-1739 (16.12.96). 

5. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til 

barnetrygden (kontantstøtteordning). 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.12.96 fra 
Barne- og familiedepartementet til familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 301, Innst. S. 87, S.tid. 
1810-1815, 1832-1833 (18.12.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen for vurdering i forbindelse med 
Langtidsprogrammet for 1997-200 l. 
(Komiteens innstilling om å avvise forslaget ikke 
bifalt.) 

6. Forslag fra Solveig Sollie pva. Sp, H, KrF og Ame 
Haukvik oversendt fra Odelstinget 26. mai 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen sikre familievernkon
torenes økonomi gjennom øremerkede statlige til
skudd som skal dekke 75 pst. av kontorenes utgif
ter.» 
S.tid. 3589, 3591-3592 (29.5.97). 
(Forslaget trukket.) 
(Jf. sakene 7, 8 og IV, 2.) 

7. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag om tiltak som stimulerer til drift av fami
lievernkontorer, uten at familievernet blir lovfes
tet.» 
S.tid. 3589, 3592 (29.5.97) og ikke bifalt. 
(Jf. sakene 6, 8 og IV, 2.) 

8. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 26. mai 1997: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om at dagens tvungne for
eldremegling ved samlivsbrudd erstattes av frivil
lige samarbeidssamtaler.» 
S.tid. 3589- 3590, 3592 (29.5.97) og ikke bifalt. 
(Jf. sakene 6, 7 og IV, 2.) 

9. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H og Roy N. 
Wetterstad oversendt fra Odelstinget 6. juni 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen innarbeide i barnelo
ven at det er ønskelig at foreldrene har felles 
omsorg i tiden fram til avtale er inngått eller 
avgjørelse om omsorg er truffet.» 
S.tid. 4159, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

10. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «l forbindelse med Sam
boerutvalgets arbeid må rettighetene til sosial for
elder utredes nærmere.» 
S.tid. 4159-4160, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

11. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen innarbeide i barneloven at felles foreldrean
svar skal følge automatisk av farskapet og at 
samme regler skal gjelde både gifte og ugifte.» 
S.tid. 4160, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

12. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen fremme nytt forslag til barnelov, som skal ha 
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som utgangspunkt at barn skal sikres rett til og 
behov for regelmessig, kontinuerlig og likeverdig 
kontakt med begge sine foreldre, og foreldres an
svar for likeverdig omsorg overfor sine barn, uav
hengig av sin sivile status.» 
S.tid. 4160, 4166 (13.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

13. Forslag fra Eva Lian, Per Olaf Lundteigen og Eli 
Sollied Øveraas om å endre regelverket slik at det 
gis rett til fradrag for pass og stell av barn uav
hengig av om begge ektefeller eller samboere med 
felles barn har arbeidsinntekt eller ikke. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 85, ref. S.tid. 3369, lnnst. S. 289, S.tid. 
4554-4619, 4670 (20.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Forslaget, fremmet av Sp, KrF, V og Stephen 
Bråthen, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om at den 

ene melkekvoten blir inndratt når to odelsberetti
gede med hvert sitt bruk med melkekvote gifter 
seg, S.tid. 1530- 1531 ( 4.12.96) . 
(Jf. sak 15.) 

2. M.spm. fra Erna Solberg om fordelingsvirknin
gene av barnehager versus kontantstøtte, med 
henvisning til Longva-utvalgets vurderinger og 
statsrådens uttalelser om spørsmålet, S. tid. 
1615-1617 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om kva ein 
vil gjera for å oppnå ful/ barnehagedekning innan 
2000, S. tid. 1620-1622 (11.12.96). 

4. M.spm. fra Øystein Hedstrøm om at ny barnelov 
og nytt bidragssystem igjen er utsatt, og om å 
benytte en settestatsråd i sluttbehandlingen, da 
statsråden er leder av Arbeiderpartiets kvinnebe
vegelse, S.tid. 1622-1623 (11.12.96). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om at det er opp til 
den enkelte kommune å avgjøre om det skal gis 
skattemessig fradrag for utgifter ved adopsjon, 
S.tid. 2000-2001 (15.1.97). 

6. M.spm. fra Ansgar Gabrielsen om sykelønn til 
foreldre i tilfeller der barn etter utskrivning fra sy
kehus trenger pleie hjemme en periode, S.tid. 
2072-2073 (22.1.97). 

7. Sp.spm. fra Are Næss om å hindre beskatning av 
to besøksreiser pr år for Forsvarets befal, S.tid. 
2504- 2505 (26.2.97). 

8. M.spm. fra Eli Sollied Øveraas om årsaker til og 
konsekvensar av at Regjeringa har halvert adop
sjonsstøtta på to år, frå 30000 kr til 15000 kr, S. 
tid. 2555-2556 (5.3.97). 

9. Sp.spm. fra Erna Solberg om å følge opp Stortin
gets vedtak om å endre ekteskapsloven slik at det 
blir lettere å få tilkjent ektefellebidrag over lengre 
tid etter skilsmisse, S.tid. 2704 (12.3.97). 

l O. Sp.spm. fra Sonja Sjø/i om å gjøre reglene for 

uttak av fedrekvoten i foreldrepermisjonen mer 
fleksible, S. tid. 2705 (12.3.97). 

Il. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å følge opp stor
tingsvedtak om at fedre skal få fulle fødselspenger 
uavhengig av morens stillingsbrøk, S.tid. 
2760-2761 (19.3.97). 

12. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at sosialkontorer 
har anbefalt personer med stønadsbehov å søke 
separasjon på et rent økonomisk grunnlag, mot 
deres eget ønske, S.tid. 2924 (16.4.97). 

13. Sp.spm. fra Tor Nymo om likestilling i Forsvaret 
av homofile og heterofile samboere i avtaleverket 
som skal ivareta familieforhold gjennom kompen
sasjoner pga. beordringssystemet, S.tid. 3415 
(21.5.97). 

14. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre foreldres 
samværsrett strafferettslig beskyttelse, S.tid. 
3422-3423 (21.5.97). 

15. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om ektefel
lers mulighet til å samordne melkeproduksjon når 
de driver produksjon på to bruk, S.tid. 3741 
(4.6.97). 
(Jf. sak l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kjell Magne Bondevik og Solveig Sol

lie om opphevelse av lov av 30. april 1993 nr. 40 
om registrert partnerskap. 
Dok. 8: 106 (1995-96), ref. O.tid. 3, Innst. O. 41, 
O.tid. 367-369, 373 (17.12.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Lov om familievernkontorer. 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 26, Innst. O. 70, O.tid. 
643-663 (26.5.97), Best. O. 92, L.tid. 46-48 
(5.6.97). Best. L. 3, O. tid. 917, 945 (16.6.97), 
Besl. O. 122, ref. L. tid. 62 (19.6.97). Lov av 
19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, H, og 
Haukvik og 2 fra Wetterstad sendt Stortinget, og l 
fra Sp, H, KrF, Hauk vik og Wetterstad bifalt. 4 
forslag i Lagtinget, l fra Sp, H, KrF, Haukvik og 
Wetterstad bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerk
ningen bifalt ved 2. gangs behandling i Odelstin
get.) 
(Jf. Il, sakene 6, 7 og 8.) 

3. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 omfolke
trygd og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern 
og arbeidsmiljø m.v. (Rett til permisjon og ytelser 
fra folketrygden for personer som overtar foreld
reansvar ved dødsfall.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 569, Innst. O. 101, O.tid. 
886-895, 903-904 (6.6.97), Besl. O. 119, L.tid. 
59 (10.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra komiteen bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

4. Endringer i lov 8. aprill981 nr. 7 om barn ogfor
eldre (barnelova). (Endringer i regler om farskap, 
morskap, foreldreansvar, samvær, delt bosted.) 
(Vedlegg: l. Utenlands rett. 2. Lov av 8. april1981 



-133- Familie 

nr. 7 om barn og foreldre (Parallelloppstilling). 
Vedlegg til innst.: Vedlegg til særmerknader fra 
Roy N. W etterstad.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 570, lnnst. O. 100, O.tid. 
886-895, 904-910 (6.6.97), Besl. O. 120, L.tid. 
59-60 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(15 forslag i Odelstinget, l fra H og Wetterstad, l 
fra SV, 2 fra Christiansen og Wetterstad sendt 
Stortinget. l forslag fra Sp, H, SV og Haukvik 

bifalt. 4 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3; Il, 9-12.) 

5. Endringer i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. 
(Kompensasjonsbestemmelse for pensjonsrettig
heter som unntas fra deling; bidrag uten tidsbe
grensning ved skilsmisser etter langvarig ekte
skap.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 642 (20.5.97). 
(Ikke behandlet.) 



Fangst -134-

FANGST 

Se også: FISKERIER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 
F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-1211.93). 
(34 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Brønnøy og Evenes kommuner sender uttalelse 

datert 21. september 1993 vedrørende vågehval
fangsten. 
Ref. S.tid. 249 (21.10.93), og vedlagt protokollen. 
(Sendt næringskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning av 25.10.93.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om organisasjonen 

Sea Shepherds sabotasjeaksjoner mot norske 
hvalfangstskuter, senest mot «Senet» i Slevikki
len, S.tid. 2075-2076 (9.2.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 
E. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatte1igningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi-

nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag- ingen bifalt.) 

III. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om nødvendigheten av 

å redusere antall vågehval som kan fanges, pga. 
opprettingen av en regnefeil i bestandsberegnin
gen, S.tid. 3205- 3206 (10.5.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto
ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996, H. Produktavgift til 
folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa 
for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. De øvrige ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om USAs importfor

bud for selskinn, S.tid. 2103-2104 (24.1.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, 

F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
( 43 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Peter Angelsen om å ta fjernet våge

hvalen fra CITES' liste over truede dyrearter, etter 
bestandsanslag på over Il 0000 i det nordøstlige 
Atlanterhavet, S.tid. 1623 (11.12.96). 
(Jf. sak 3.) 

2. M.spm. fra Peter Angelsen om manglende straffe
forfølging av hvalfangstmotstandere som bl.a. har 
forsøkt å senke fartøyene «Nybræna» og «Senet», 
S.tid. 2165-2166 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Svein Ludvigsen om oppheving av eks
portforbudet dersom CITES fjerner vdgehvalen 
fra listen over truede arter, S.tid. 3737 (4.6.97). 
(Jf. sak 1.) 
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FENGSLER 

Se også: DOMSTOLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, 
STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjett et for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

703 Fengselshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 

kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
(Kap. 430, merutgifter ved nedbygging av 

soningsrestanser; kap. 430, opprettelse av anstalt 
for innsatte med atferdsavvik.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, Innst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

3. Forslag fra Per-Kristian Foss, Arild Hiim og An
ders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen 
soning og prøveløslatelse. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om forholdene for 

fengselsinnsatte med alvorlige psykiske proble
mer, S.tid. 2975-2976 (20.4.94). 

1994-95 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens 

(KRUS) 

Il. Alminnelige saker: 

utdanningssenter 

l. Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 
under ymse kapittel administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 430 Kriminalomsorg i 
anstalt; kap. 3432 Kriminalomsorgens utdan
ningssenter.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 800, Innst. S. 51, S.tid. 
1606-1607 (13.12.94 ). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 29.11.94 fra justis
ministeren til komiteen.) 
Dok. 8: 76 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
lnnst. S. 72, S.tid. 1974-1985, 1992-1993 

(26.1.95) og avvist. 
(8 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Arild Hiim og Anders C. Sjaastad om 
innstramming av reglene for samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1468, Innst. S. 73, S.tid. 
1974-1985, 1992-1994 (26.1.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Arild Hiim og An
ders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen 
soning og prøveløslatelse. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 24.11.94 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 78 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 74, S.tid. 1985-1992, 1994 (26.1.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(l forslag ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Jan Simonsen om etablering av et eget 
fengsel for utenlandske kriminelle som skal 
utvises etter soning. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 5.5.95 fra 
justisministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 157, S.tid. 
3610- 3623, 3629 (1.6.95) og vedtatt sendt Regje-
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ringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om manglende 

adekvat psykiatrisk hjelp til innsatte med alvorlige 
sinnslidelser i norske fengsler, S.tid. 557-558 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Fengselsstyret 
som pålegger fengslene å sikre de narkomane inn
satte tilgang på klor til å rense sprøyter, S.tid. 
1913-1914 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om uføre vare
tektsfanger som får utbetalt full uføretrygd, mens 
vanlige innsatte arbeidstakere må nøye seg med de 
fastsatte lommepengene fra fengslet, S.tid. 
1921-1922 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om fengselsmyndighe
tenes permisjonspraksis, i lys av at en innsatt ved 
Ullersmo landsfengsel fikk 65 permisjoner i 1994, 
S.tid. 2207 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Oslo kretsfengsel 
hvor 12 fanger har mistet grunnkurset i mekaniske 
fag etter pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedrin
ger av undervisningslokalene, S.tid. 2207-2208 
(8.2.95). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om sikringsfan-

ger dømt for alvorlige forbrytelser, som soner i en 
behandlingsavdeling i Skien uten tilsyn om natten, 
S.tid. 2464 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fraFridtjofFrankGundersen om enfeng
selsbetjent med 2 5 års ansiennitet som er suspen
dert og risikerer å bli oppsagt fordi han røyker på 
vaktrommet når han er alene, S.tid. 2687-2688 
(22.3.95). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sikkerhetssitua
sjonen for fengselsansatte som er på vakt alene, 
S.tid. 2859-2860 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Advokatene Sigurd J. Klomsæt og Roger Foyn og 

fengselstidsskriftet «Kretsløpet» v/Andre Chr. 
Wilhelmsen og Øyvind Berg-Hansen sender skriv 
datert 7. mars 1995 med forslag om å vurdere riks
rettstiltale mot statsrådene Werner Christie og 
Grete Faremo, som øverste ansvarlige for at 
sinnslidende fanger har vært og er ulovlig inne
sperret i fengsel. 
Ref. O.tid. 594-596 (27.4.95), 651 - 653 (9.5.95). 
(Referatsaken ble 27.4. enstemmig tilbakesendt 
Presidentskapet, for deretter 9.5. å bli henlagt. l 
forslag fra FrP om å sende saken til justiskomiteen 
ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap. : 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens 

(KRUS) 

Il. Alminnelige saker: 

utdanningssenter 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 430/3430 Kriminalomsorg i anstalt.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om strenge tilleggsstraf 
fer for fanger som rømmer fra fengsler. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.4.96 fra Justis
departementet, statsråden, til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 203, S.tid. 
3705-3707, 3709 (28.5.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Jan Simonsen 
om etablering av et nytt fengsel i Østfold fylke. 
Dok. 8: 91, ref. S.tid. 3609, Innst. S. 277, S.tid. 
4342-4346, 4408 (17.6.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse i forbindelse 

med arbeidet med kriminalomsorgsmeldingen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en sinnslidende 

fange som ble satt på glattcelle i tre uker fordi 
Østfold sentralsykehus nektet å legge mannen inn 
ved psykiatrisk avdeling, S.tid. 2059-2060 
(17.1.96). 

2. Sp.spm. fra Arild Hiim om sikkerhetsrutinene i 
norske fengsler, S.tid. 2211-2212 (7.2.96). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om strakstiltak for 
å bedre situasjonen ved Trøgstad kretsfengsel, 
S.tid. 2348-2349 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås, framsatt av 
Anne Helen Rui om hvorvidt soningskøen er av
viklet i praksis, S.tid. 2678-2679 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Arild Hiim om rømminger fra norske 
fengsler, S.tid. 2799-2800 (13.3.96). 

6. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om kritikken mot myn
dighetenes bruk av glattcelle ved arrestasjoner og 
varetektsfengsling, S. tid. 3185-318 7 (24. 4. 96). 

7. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvem 
som skal betale fengselsutgiftene hvis den pale
stinske terroristen Souhaila Andrawes blir dømt i 
Tyskland til fengselsstraff og får sone i Norge, 
S.tid. 3375 (8.5.96). 

8. Sp.spm. fra Anne Helen Ru i om tiltak og status for 
varetektssituasjonen, S.tid. 3727-3728 (29.5.96). 
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1996-97 

Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 
(2 forslag bifalt- l fra A og SV vedr. kap. 430 og l 
fra Sp om en tiltaksplan mot narkotikaomsetning i 
fengsler.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om at flykapreren Sou

haila Andrawes ikke skal sone en eventuell feng
selsstraff pådømt i Tyskland i Norge. 

Dok. 8: 17, ref. S.tid. 1276-1277 (22.11.96), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl I. Hagen om behandlingsmåten 
ikke bifalt.) 

2. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 
for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 430.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, 
1608-1609 (10.12.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om den høye standar

den ved det nye Ringerike kretsfengsel, S.tid. 
1383-1384 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Sivilombudsman
nens kritikk av bruken av politiarrest, og å stanse 
uverdig og lovstridig bruk til opphold utover 5 
døgn, S.tid. 2001-2002 (15.1.97). 
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FERGER 

Se også: KOMMUNIKASJON, KYSTFART, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK, VEGVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1323 4323 Drift av statens veger m. v. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om avslag 

på søknad frå Rogaland fylkesting om høve til å 
stilla fylkeskommunal garanti til Tungenes ferje-

terminal AlS som finansierer Rennfastprosjektet, 
S.tid. 707-708 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å legge 
inn en forutsetning om gass som drivstoff i an
budsdokumentene for fergesambandet Arsvågen
Mortevika, i lys av behovet for mer miljøvennlig 
drivstoffiferger, S.tid. 2325-2326 (23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å ta initiativ til en 
hurtig løsning for riksvegferjesamband til Utsira, 
S.tid. 2328-2329 (23.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 14, S.tid. 1063- 1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1321 4321 Drift av statens veger m.v. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om prøvedrift 

med naturgass i ferjer, etter Vegdirektoratets 
utredning og positive vurdering bl.a. for Sokna
fjord-alternativet, S.tid. 1619 (14.12.94). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap. : 
1321 4321 Drift av statens veger m. v. 
(l forslag fra A og 2 forslag til vedtak fra komiteen 
bifalt, alle vedr. prøvedrift med naturgass. l for
slag fra RV om redningsmidler på ferger i innen
riksfart sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans J. Røsjorde, Øystein Hedstrøm 

og Carl l. Hagen om å foreta en fornyet gjennom
gang av konsesjonstildelingen på fergestreknin
gen Moss-Horten. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.3.96 fra Sam
ferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 39, ref. S.tid. 2414-2418, Innst. S. 167, 
S.tid. 3209-3224, 3224-3225 (25.4.96) og 
avvist. 
(Forslaget - vedtatt sendt komite etter dissens i 

Presidentskapet - ikke bifalt. l forslag fra Sp og H 
med tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, l, 3 og 5.) 

2. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Gassferger, prø
vedrift for Boknafjordsambandet m.v.; statens 
veger- ekstra styrmann på ferger; Krokeide ferge
leie.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450, Innst. S. 278, 
S.tid. 4384-4405, 4412-4415 (17.6.96). 

3. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget Il. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringa utrede statlig overtakelse av ferjedrif
ten i riksvegsamband.» 
S.tid. 4405, 4415 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oppfylling av 

konsesjonsbetingelsene for riksveiferjesambandet 
Moss-Horten, hvor Fosen Trafikklag AlS er kon
sesjonær, S.tid. 1539-1540 (6.12.95). 
(Jf. sak 3 og 5; Il, 1.) 
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2. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om hvilke konse
kvenser Sjøfartsdirektoratets pålegg om økt 
bemanning på 50 P BE-ferger vil få for fergetilbu
det i 1996, S.tid. 2094-2095 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om problemer etter 
reduksjon i fergekapasiteten på riksvegsambandet 
Moss-Horten, S.tid. 2096-2097 (24.1.96). 
(Jf. sak l og 5; Il, 1.) 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om brudd på regel
verket ved frakt av farlig gods på norske ferger, 
S.tid. 2153 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om de trafikkmes
sige problemene ved riksvegsambandet Moss
Horten etter skifte av konsesjonshaver, S.tid. 2339 
(14.2.96). 
(Jf. sak l og 3; Il, 1.) 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Bastø Fosens 

sikkerhetsmessige avvikling av riksvegtrafikken 
Moss-Horten, S.tid. 3613-3614 (22.5 .96). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om sikkerhet for 
konsesjonshavernes finansiering av riksvegsam
bandet Horten- Horten-Moss, S.tid. 3868-3869 
(5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel. 

(Hjemmel for staten til tidsbegrenset omdispone
ring av fergemateriell.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 301, Innst. O. 66, O.tid. 
454-463, 473 (11.6.96) og ikke bifalt. 
(2 forslag, hvorav l sendt Stortinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 301 Forskning og utvikling m. v. 
1321 4321 Drift av statens veger m.v. 
(2 forslag til vedtak fra komiteen bifalt, vedr. prø
vedrift med naturgass og utvidelse av fornyelses
programmet for ferger.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ein del løyvingsendringar m. v. for 1997 på Sam

ferdselsdepartementets område. (Gassdrift i ferge
samband i Boknafjorden; fergedrifttilbudet 1997.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og SV om å opprettholde 
tilbudet i fergedriften og tilleggsbev. i Revidert 
nasjonalbudsjett, bifalt med 56 mot 45 stemmer.) 

2. Ein del saker under Vegformål og Jernbanefor
mål. (Riksvegfergedrift- anbuds bruk, statsgaranti 
for nykontrahering, m.v.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 251, S.tid. 
4150, 4164 (13.6.97). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Forskotsbompengar til Eiksundsambandet. 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3647, Innst. S. 265, S.tid. 
4228-4263,4310-4311 (17.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bedring av sik

kerheten i ferjetrafikken Moss-Horten, S.tid. 
1367-1368 (27.11.96). 

2. M.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om auka 
midlar til drift av ferjer, då bl.a. Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane no får redusert tilbodet fordi 
løyvingane er for lave, S.tid. 2865-2866 (9.4.97). 
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FERIE 

Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, LØNN, SYSSELSETTING 

1994-95 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om fjerning av ferie

tillegget og at lønn fra sysselsettingstiltak ikke 
lenger skal telle ved utregning av dagpenger i 

høringsforslaget til nye arbeidsløysetrygdregler, 
S.tid. 2672-2674 (22.3.95). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje 

Riis-Johansen og Eli Sollied Øveraas vedrørende 
rett til forlenget ferie for småbarnsforeldre. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

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

og arbeidsmiljø m.v. og lov av 29. april 1988 
nr. 21 omferie. 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 293 (15.4.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje 

Riis-Johansen og Eli Sollied Øveraas vedrørende 
rett til forlenget ferie for småbarnsforeldre. 
Dok. 8: 90 (1995 - 96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 25, S.tid. 1545-1547, 1561 (5.12.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunenes 

Sentralforbund i et rundskriv har definert lågt
lønna omsorgsarbeidere som oppdragstakere, slik 
at mange bl.a. har mista retten til feriepenger, 
S.tid. 2348-2349 (12.2.97). 

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

og arbeidsmiljø m.v. og lov av 29. april 1988 
nr. 21 omferie. (Ferie og omsorgspermisjon.) 

Ot.prp. 49 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 6, O.tid. 163-173,183 - 187 (5.12.96), 
Besl. O. 30, L.tid. 15-16 (10.12.96), Besl. L. l, 
O.tid. 359, 369 (17.12.96), Besl. O. 60, ref. L.tid. 
28 (20.12.96). Lov av 17. januar 1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 2 sendt Stortinget og 2 
bifalt, resten ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, l 
bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerkningen bifalt 
ved 2. gangs behandling i Odelstinget.) 

2. Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspart
loven). 
(Vedlegg: EU-direktiv 94/4 7 om timeshare. 
Undervedlegg: Opplysninger som avtalen 
omhandlet i artikkel 4 minst skal inneholde.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 564, Innst. O. 81, O.tid. 782, 
787-790 (29.5.97), Besl. O. 101, L. tid. 51-52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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FINANSER 

Se også: AKSJER, A V GIFTER, KREDITTPOLITIKK, PRISER, SKA TIER, STATSBUDSJETTET 

1993-94 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond 

m.v. og visse andre lover. (Endring av aksjefond
loven til verdipapirfondloven og tilpassing til 
EØS-regler; tilpassing av verdipapirhandelloven 
og forsikringsvirksomhetsloven; endr. i kredittil
synsloven.) 

(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 9.12.93 fra fi
nansministeren om tilpassing til endringsforslag i 
selskapsskatteloven- jf. Ot.prp. 22.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 9, Innst. O. 14, O.tid. 92-104 
(14.12.93), Besl. O. 15, L.tid. 11 (17.12.93). Lov av 
20. desember 1993. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen til ny§ 75 a i Grunnlo

ven. (Balanse i statsfinansene.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 10, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 87, S.tid. 2583-2587 
(14.3.95). 
(Forslaget ikke bifalt med 116 mot 7 stemmer.) 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 18/94 av 28. oktober 1994 om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tje
nester). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IX. 2. Europaparla
mentets og Rådets direktiv om innskuddsgaran
tiordninger.) 

St.prp. 45, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 166, S.tid. 
4294-4296, 4311 (16.6.95). 
(l forslag fra Sp, SV, KrF, V og RV om å utsette 
behandlingen av saken ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i finanslovgivningens regler om sær

skilte eierbegrensninger m.v. (Avvikling av eier
begrensningsregler og stiftelsesregler for uten
landske selskaper og adgang til filialetablering -
som følge av EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 221, Innst. O. 21, O.tid. 
246-247, 258-259 (19.12.94), Besl. O. 32, L.tid. 
27 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Anne Enger Lahnstein om tiltak for å 

motvirke de økte ulikhetene i samfunnet. 
S.tid. 3192-3209, 3224 (25.4.96). 
(l forslag fra Spikke bifalt.) 

2. Resultatet av forhandlingene om fmansielle tje
nester og bevegelighet for personer i Verdens 
Handelsorganisasjon (WTO) og samtykke til 
undertegning av Annen og Tredje protokoll til 
Generalavtalen om handel med tjenester (GATS). 
(Vedlegg: 1.-2. Annen og tredje protokoll til 
GA TS og Norges tilhørende bindingsliste. Proto
kollene i engelsk tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 237, S.tid. 
4003-4039, 4095 (10.6.96). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring 
av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenes
ter). (BCCI-dirketivet.) 
(Vedlegg: l.-2. Direktivteksten i norsk overset
telse.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. IV, sak 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økte skjevheter 

mellom de høyeste og laveste inntektene i landets 
husholdninger. (Trukket tilbake), S.tid. 3614 
(22.5.96). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økte skjevheter 
mellom de høyeste og laveste inntektene i landets 
husholdninger, S.tid. 3876-3878 (5.6.96). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansie

ringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse 
andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger). 
(Vedlegg: Vedlegg til rådsdirektiv 89/646/EØF 
(annet bankdirketiv) av 15.12.89 (vedlegg IX 
punkt 16 til EØS-avtalen). Liste over virksomhet 
som omfattes av gjensidig anerkjennelse. Inntatt i 
innst.: Brev av 28.3.96 fra justiskomiteen.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 212, Innst. O. 50, O.tid. 
338-346 (7.5.96), Besl. O. 62, L.tid. 33-34 
(23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

2. Endringer i finanslovgivningens regler om etable
ring i Norge for finansielle tjenesteytere med 

hovedsete i stat utenfor EØS m.m. 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 293, Innst. O. 72, O.tid. 
591-592, 597-601 (18.6.96), Besl. O. 90, L. tid. 
46 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

3. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig 
administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. 
Ot.prp. 63, .ref. O.tid. 362 (13 .5.96). (Ikke behand
let.) 

4. Endringer i lov 7. desember 1956 nr. l om Kredit
tilsynet m.v. (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 
nr. l om Norges Kommunalbank. 
Ot.prp. 75, ref. O. tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring 
av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenes
ter). (BCCI-direktivet.) 
(Vedlegg: 1.-2. Direktivteksten i norsk overset
telse.) 
St.prp. 86 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 48, S.tid. 1493, 1507 (3.12.96). 
(Jf. IV, 2.) 

2. Interp. fra Ola T. Lånke om hvilke verdier og nor
mer som skal være grunnleggende i Det norske 
hus. 
S.tid. 2513-2524 (26.2.97). 
(l forslag fra KrF om å styrke etikkundervisning 
innen høyere utdanning og bedre etisk standard i 
nærings- og finansmiljøene bifalt.) 

3. Interp. fra Einar Steensnæs om utfordringene som 
kommer gjennom de internasjonale finansmarke
dene. 
S.tid. 2710-2719 (12.3.97). 
(2 forslag fra KrF, hvorav l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, og l sendt fi
nanskomiteen.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Einar Steensnæs pva. KrF oversendt 
fra Stortinget 12. mars 1997 om praktiseringen av 
eierbegrensningsregelen i lov om finansierings
virksomhet. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 7.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen. 2. Svarbrev av 
10.6.97 fra fmansministeren til Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe v/Signe Øye.) 
Innst. S. 287, S.tid. 4554-4619, 4670-4671 
(20.6.97) og enstemmig vedlagt protokollen. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komiteen 
bifalt mot As stemmer.) 
(Jf. forrige sak, BANKER Ill, l og 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Kristin Halvorsen om økende velferds

gap i Norge mellom velstående og de som har lite, 
og når og hvordan de sistnevnte skal løftes opp, 
S.tid. 1991-1992 (15.1.97). 
(Jf. neste sak.) 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å bekjempe fat
tigdom i Velferds-Norge, med henvisning til Frel
sesarmeens ekstratiltak for å gi husrom til husløse, 
S.tid. 1996-1998 (15.1.97). 
(Jf. forrige sak.) 

3. M.spm. fra Per Olaf Lundteigen om ønsker om å 
knytte norske kroner til euroen, og hvem som skal 
bestemme den økonomiske politikken som en fel
les valuta og sentralbank krever, S.tid. 2551-2552 
(5.3.97). 

4. M.spm. fra Per-Kristian Foss om å bekrefte eller 
avkrefte at forslag som forsterker omfordelingen, 
som regjeringen vil komme med før valget, dreier 
seg om skatteforslag, og ev. antyde innholdet, 
S.tid. 3739-3740 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig 

administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 25 Sikringsordninger og 
offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjo
ner. Leder Erling Selvig.) 
Ot.prp. 63 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 3, O.tid. 7-12, 16-26 (18.10.96), Besl. 
O. 5, L.tid. 3-4 (15.11.96). Lov av 6. desember 
1996. 
( 6 forslag i Odelstinget og 2 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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2. Endringer i lov 7. desember 1956 nr. l om Kredit
tilsynet m.v. (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 
nr. l om Norges Kommunalbank. (BCCI-direkti
vet.) 
Ot.prp. 75 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 

lnnst. O. 21, O.tid. 151-152, 157-159 (3.12.96), 
Besl. O. 22, L.tid. 14 (10.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 
(Jf. Il, 1.) 
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FISKEOMSETNING 

Se også: FISKERE, FISKERIER, HAVBRUK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 

F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-12.11.93). 
(34 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføring av råfiskloven og tilvirker/oven i 

1991 og 1992. (Sammenslåing av salgslag; deregu
lering og liberalisering i fiskerinæringen; finansie
ring av faglag.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1677, Innst. S. 87, S.tid. 
2479-2480 (3.3.94). 

2. Forslag fra Svein Ludvigsen pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 7. juni 1994: «Stortinget ber 
Regjeringen fremlegge ulike alternative forslag 
omjinansiering av felles markedsføringstiltak for 
fiskeprodukter såvel innenlands og utenlands i 
tråd med innholdet i de gjennomførte EU-forhand
lingene, og slik at bransjen selv har avgjørende 
innflytelse på de midler som innkreves og anven
des.» S.tid. 4253-4254 (13.6.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om konkrete EF -krav 

til Norge i forhandlingene om transitt og dum
pingspørsmål i EØS-sammenheng, og status i for
handlingene, S.tid. 322-323 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om å innføre pro
duksjonsbegrensninger for laks og ørret og even
tuelle andre tiltak for å hindre prisfall og dumping
anklager fra EF-hold, S.tid. 1589-1590 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Magne Aarøen om å sikre norske fis
ketransportar til Frankrike, som har vorte rana av 
franske fiskarar utan at politiet grip inn, S.tid. 
2345-2346 (23.2.94). 

4. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om tiltak mot at Toll
vesenets faktureringspraksis for inspeksjon av 
fiskefartøyer virker konkurransevridende overfor 
fiskemottak i distriktene, S.tid. 2559 (16.3.94). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at Norge har avgitt 
«EØS-fisk» til EU i medlemskapsforhandlingene, 
i lys av en tidligere innstillingsuttalelse om kob
ling av markedsadgang og ressursavståelse, S.tid. 
2751-2752 (23.3.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at departementet 
har operert med to satser for produktavgiften som 
dekker en rekke av fiskernes sosiale ordninger, 
slik at betydelige midler kan ha blitt unndratt fol
ketrygden, S.tid. 2847-2848 (13.4.94). 

7. Sp.spm. fra Laila Ka/and om å medverke til at 
A Iesund kan bli sentra/hamn for Nord- Vestlandet, 
S.tid. 3710-3711 (25.5.94). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvorfor Norge har 
innrømmet fri transitt av fisk som 1andes i norsk 
havn fra fiskefartøyer fra EU-land, S.tid. 
3841-3842 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 27. aprill990 nr. 9 om regulering av 

eksporten av fisk og fiskevarer. (Hjemmel for bruk 
av fiskeeksportavgiften til innenlands markedsfø
ring.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.5.94 fra H og svar
brev av 25.5.94 fra Fiskeridepartementet.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 226, Innst. O. 56, O.tid. 
475-480 (7.6.94), Besl. O. 67, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra H sendt Stortinget. l 
forslag i Lagtinget fra H ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

2. Lov om registrering som kjøper i første hånd av 
råfiskm. v. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 271, Innst. O. 63, O.tid. 
480-488 (7.6.94), Besl. O. 68, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(2 forslag i Odelstinget, henholdsvis fra H og FrP 
og fra Sp og SV, og l forslag i Lagtinget fra H og 
FrP- ingen bifalt.) 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 

E. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval
og selfangstnæringen for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om muligheter for 

midlertidige avtaler før det blir fastsatt nye tollfrie 
kvoter for norsk fiskeeksport til bl.a. Sverige, som 
Norge har krav på ifølge GATT-avtalen, S.tid. 
1914-1915 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om kontrollrutinene 
ved kjøp og salg av makrell og sild, S.tid. 
2622-2623 (15.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
1. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996, H. Produktavgift til 
folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa 
for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. De øvrige ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 

for 1995 under Fiskeridepartementet. (Kap. 1040 
Til gjennomføring av fiskeriavtalen; gjeldssane-

ring for tørrfiskeksportører.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 64, S.tid. 1690, 
1694 (13.12.95). 

2. Gjennomføring av råfisklova i 1993 og 1994. 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 117, S.tid. 
2365 (15.2.96). 

3. Interp. fra Svein Ludvigsen om å heve kompetan
senivået i fiskeindustrien. 
S.tid. 3265-3280 (30.4.96). 
(2 forslag sendt Regjeringen, hhv. fra H og fra Sp 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for å 

avhjelpe dagens avsetningsproblemer i fiskerinæ
ringa, S.tid. 2568-2569 (28.2.96). 

2. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om danske eks
portfirma som omgår minsteprisordninga ved 
kjøp og sal av fisk, S.tid. 2790 (13.3.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, 

F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri- , hval
og selfangstnæringen for 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
( 43 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Odd Roger Enoksen om å avhjelpe pro

blemene fiskerinæringen står overfor m.v. 
S.tid. 46-62 (8.10.96). 

2. Forslag fra Reidar Johansen om å be Regjeringen 
si nei til søknaden fra Norway Seafoods AS om 
konsesjon for kjøp av aksjer i Melbu Fiskeindu
stri. 

Dok. 8: 112 (1995-96), ref. S.tid. 63-65 (8.10.96), 
og vedtatt ikke tatt under behandling. 
(3 forslag om behandlingsmåten, herav l fra A om 
ikke å ta saken under behandling, bifalt.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa skal 
gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplek
set som nå kalles «Fideco-saken» og den befat
ning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde 
med sakskomplekset. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1276, S.tid. 1354-1358 
(26.11.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

4. Interp. fra Reidar Johansen om strukturen i norsk 
fiskerinæring. 
S.tid. 1443-1451, 1479 (29.11.96). 
(2 forslag, hvorav l fra SV ikke bifalt, l forslag fra 
Sp sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Reidar Johansen om inndragning av 

trålfiskekonsesjoner der leveringsforpliktelsene 
ikke er overholdt overfor lokalsamfunnet, med ek
sempel i Westfish og fiskerisamfunn i Finnmark, 
S.tid. 1618-1619 (11.12.96). 

2. M.spm. fra Odd Roger Enoksen om at SND med
virker til omstrukturering og eierkonsentrasjon 
ved bruk av sitt eierskap gjennom egenkapitaldivi
sjonen, S.tid. 1996 (15.1.97). 
(Jf. neste sak.) 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å opprettholde for
utsetningen om salg av Frionors aksjer i Myre
gruppen som lå til grunn ved N01way Seafoods 
overtakelse av Frionor, S.tid. 2512 (26.2.97). 
(Jf. forrige sak.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitets

kontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Utenlandske 
inspektørers rett til å delta i inspeksjon.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 570, Innst. O. 74, O.tid. 610, 
622-623 (20.5.97), Besl. O. 87, L.tid. 43 
(29.5.97). Lov av 13. juni 1997. 

2. Endringer i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering 
av eksporten av fisk og fiskevarer. (Salgsvilkår og 
minsteeksportpriser i forbindelse med laksesa
ken.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 916, Innst. O. 103, O.tid. 918, 
947-948 (16.6.97), Besl. O. 126, L. tid. 63 
(19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
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FISKERE 

Se også: FANGST, FISKERIER, FOLKETRYGD, HAVBRUK, TRYGDER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordninger. 

(Vedlegg: Rapport om beregning, innkreving og 
innbetaling av produktavgifter i fiskerinæringen 
og om forvaltningen m. v. fiskernes sosiale ord-

ninger.) 
Dok. 1: 3, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordninger. 

(Vedlegg: Rapport om beregning, innkreving og 
innbetaling av produktavgifter i fiskerinæringen 
og om forvaltningen m. v. av fiskernes sosiale ord
ninger. 20 vedlegg til Innst.: Diverse korrespon
danse mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
Riksrevisjonen og Kystfiskarlaget v/Sunnmøre 
Kystfiskarlag, og brev fra Finansdepartementet, 
Sosial- og helsedepartementet og Fiskerideparte
mentet i tiden fra mai til desember 1994.) 
Dok. 1: 3 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 62, S.tid. 1646-1651 (15.12.94). (l utset
telsesforslag fra RV ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Peter Angelsen, Johanne Gaup, Tor 
Nymo og Morten Lund om rekrutteringskvoter til 
fiskeryrket for ungdom. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 2.6.95 fra fis
keriministeren til næringskomiteen. 2. Svarbrev 
av 19.5.95 fra Norges Fiskarlag til næringskomi-

teen.) 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2919, Innst. S. 203, S.tid. 
4269- 4270, 4290 (15.6.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 

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

og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Me
disinske vilkår for rett til uførepensjon; uførepen
sjon til personer med utenlandsopphold; organise
ring av trygdeetaten; oppdatering av lovtekst ved 
avvikling av to storkontorer; feriegodtgjøring for 
arbeidstakere over 60 år; delvis overføring av an
svar for pensjonstrygden for fiskere til Garantikas
sen for fiskere; justeringer i pensjonsordning for 
sykepleiere.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 594, Innst. O. 63, O.tid. 
782-795 (8.6.95), Besl. O. 75, L. tid. 57-58 
(13.6.95). Lov av 16. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Bjørg Hope Galtung om tiltak for å 

betra tryggleiken til fis ka rane. 
S.tid. 36-46, 62 (8.10.96). 
(2 forslag fra Sp og l fra KrF sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

2. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 29. mai 1997: «Det henstilles til 
Regjeringen å legge fram forslag til ny §l andre 
ledd slik at manglende innbetaling av premien for 
pensjonstrygd for fiskere ikke rammer de krav en 
fisker har på andre ordninger som det er betalt lov
pålagt avgift for.» 

S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd/or sjømenn og lov 28. juni 1957 nr. 12 
om pensjonstrygd for fiskere m.v. (Automatisk 
regulering av ordinær alderspensjon og krigsfart
stillegg i sjømannspensjonsloven; halvårlig inn
betaling av medlemspremie i fiskerpensjons
loven.) 
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Ot.prp. 31, ref. O.tid. 508, Innst. O. 78, O.tid. 
773-775, 785-786 (29.5.97), Besl. O. 99, L.tid. 
51 (5 .6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV sendt 
Stortinget. 

Fiskere 

l forslag fra komiteen sendt Stortinget. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 
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FISKERIER 

Se også: FANGST, FISKEOMSETNING, FISKERE, HAVBRUK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
l 021 4021 Drift av forskningsfartøy 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
(l forslag til vedtak fra kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen om fiskeriforskning, sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Nærings- og 
energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

946 3946 Støtteordninger ved bygging av skip og fiske-
båter 

l 030 4030 Fiskeridirektoratet 
l 05 O Diverse fiskeriformål 
2414 Statens Fiskarbank 

3. Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1994. 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1529, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1724-1729 (16.12.93). 
(l forslag fra SV oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføring av støttetiltak for fiskerinæringen 

i 1991 og 1992. 
St.meld. 11, ref. S.tid. 641, Innst. S. 53, S.tid. 1679 
(14.12.93). 

2. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 
(Kap. 1050 Ymse fiskeriføremål, erstatning for 
stormskadar.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 18, S.tid. 1679 
(14.12.93). 

3. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 
(Kap. 1020 og 4020 Havforskingsinstituttet, kap. 
1021 og 4021 Drift av forskingsfartøya og kap. 
l 023 Andre forskingsføremål.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 20, S.tid. 1687 
(14.12.93). 

4. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 946/3946 Støtteordninger ved bygging av 
skip og fiskebåter.) 

St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

5. Verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 
1991 og 1992. 
(Vedlegg: l. Melding fra 1991. 2. Melding fra 
1992.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 700, Innst. S. 62, S.tid. 
1961-1963 (25.1.94). 

6. Samtykke til å inngå avtale av 24. september 1991 
mellom Norges regjering på den eine sida og 
Grønlands Landsstyre og Danmarks regjering på 
den andre sida om gjensidige fiskerisamarbeid. 
(Vedlegg: Avtalen i dansk og norsk tekst.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1878, Innst. S. 79, S.tid. 2312 
(22.2.94). 

7. Forslag fra Peter Angelsen, Tor Nymo og Unn 
Arrestad om at Regjeringen legger fram en årlig 
melding for Stortinget om de fiskeriavtaler som er 
inngått med andre land samt en evaluering av 
foregående års avtaler. 
Dok. 8: 29, ref. S.tid. 2576, Innst. S. 115, S.tid. 
3273 (28.4.94) og enstemmig bifalt. 

8. Forslag frå Unn Aarrestad pva. Sp og SV over
sendt frå Odelstinget 7. juni 1994: «Regjeringa 
vert oppmoda om å utforma eit lovframlegg som 
er i samsvar med det synet at forvaltninga av tang 
og tare bør heimlast i saltvassfiskelova.» S.tid. 
4253 (13.6.94) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

9. Forslag fra Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm om 
at Stortinget skal be Regjeringen oppheve inndra
gelse av fartøykvoter for de over 70 år og for de 
som utnytter mindre enn 40 pst. av fartøykvoten. 
Dok. 8: 27, ref. S.tid. 2535 (3.3.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om etable

ring av like vilkår for produksjon av proteinkon
sentrat basert på organiske biprodukter, S.tid. 
306-307 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å ta initiativ til at 
torskekvoter på totalt 8200 tonn som blir ledig for 
1993, i sin helhet blir overført til kystflåten og for
delt, S. tid. 737-738 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å stanse den ulov
lige og miljøforurensende dumpingen av makrell i 
Nordsjøen, S. tid. 1588-1589 (8.12.93). 
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4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvorfor Norge 
ikke støttet Canadas krav om full stopp i det inter
nasjonale torskefisket utenfor 200-milssonen 
under møtet i Den nordvestatlantiske Fiskeriorga
nisasjon, S.tid. 2452-2453 (2.3.94). 

5. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om hvorfor ingen 
fiskere får tildelt rekrutteringskvoter til torskefis
ket nord for 62. breddegrad fra fylkene sør for 
Sogn og Fjordane, S. tid. 2547-2548 (16.3.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om når rapporten fra 
Fiskeridepartementets gjennomgang og gransking 
av den såkalte bomtrålersaken vil bli gjort ferdig, 
S.tid. 2747-2748 (23.3.94). 

7. Sp.spm. fra Morten Lund om hvilke avtaler som er 
gjort i våre EU-forhandlinger for å forhindre kvo
tehopping ved utenlandsk oppkjøp av fiskefar
tøyer, S.tid. 2748-2750 (23.3.94). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at fartøyer fra 
Rogaland og sørover er tildelt 1200 tonn av en 
norsk torskekvote på 336 000 tonn, S.tid. 
2750-2751 (23.3.94). 

9. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at Norge har avgitt 
«EØS-fisk» til EU i medlemskapsforhandlingene, 
i lys av en tidligere innstillingsuttalelse om kob
ling av markedsadgang og ressursavståelse, S.tid. 
2751-2752 (23.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sette 
Kystvakten i stand til å håndtere de større kontroll
oppgaver som følger av et norsk EU-medlemskap, 
bl. a. oppsyn med fiskefartøyer fra andre EU-land, 
S.tid. 2844-2845 (13.4.94). 

11. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om kva som skal 
kompensera dei milliontap som forhandlingsre
sultatet med EU har påført norske nordsjøfiska
rar, S.tid. 2845-2847 (13.4.94). 

12. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om behovet for for-

nying i fiskeflåten og renta i Statens Fiskarbank i 
høve til den generelle renteutviklinga, S.tid. 
2968-2969 (20.4.94). 

13. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om å utvide det geo
grafiske området der norske fiskere har en begren
set rett til aktivt fiske etter blåkveite, S.tid. 
3297-3298 (4.5.94). 

14. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om mulighet 
ved et EU-medlemskap til å videreføre en direkte 
ressursuttak-kontroll av EU-fartøyer og å pålegge 
dem rapporteringsplikt under aktivt fiske i norsk 
sone, S.tid. 3299-3300 (4.5.94). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å ta initiativ over
for Russland til utvidet jurisdiksjon ut over 200-
milssonen for å få bukt med uregulert fiske i 
«Smutthullet>>, S.tid. 3711-3712 (25.5.94). 

16. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at det ifølge 
Nordlys praktiseres omsetning av fiskekvoter 
innenfor enkelte fartøygrupper, S.tid. 3712-3713 
(25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 21. juni 1963 nr. 12om vitenska

pelig utforskning og undersøkelse etter og utnyt
telse av andre undersjøiske naturforekomster enn 
petroleumsforekomster. (Hjemmel for undersø
kelse og utnyttelse av tang- og tareforekomster.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrift om høsting av tang 
og tare.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 224, Innst. O. 52, O.tid. 
473-475 (7.6.94), Besl. O. 66, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra Sp og SV sendt Stortin
get.) 
(Jf. Il, 8.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Fiskeridepartementet. Budsjett-innst. S. 
12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1020 4020 Havforskningsinstituttet 
l 021 4021 Drift av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Nærings- og 
energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
946 3946 Støtte til skipsbygging 

1030 4030 Fiskeridirektoratet 
l 050 Diverse fiskeriformål 
2414 Statens Fiskarbank 
( 4 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 3 fra Sp, 

SV og KrF og l fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

3. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
946 Støtte til skipsbygging - endr. budsjettfor
slag.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 

4. Støttetiltakfor fiskerinæringa/or 1995. 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1607, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1702-1705 (20.12.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen og Øystein Hedstrøm om 

at Stortinget skal be Regjeringen oppheve inndra
gelse av fartøykvoter for dem over 70 år og for 
dem som utnytter mindre enn 40 pst. av fartøykvo
ten. 
(Vedlegg til innst.: Brev av april 1994 til Stortin-
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gets næringskomite fra Fiskeridepartementet.) 
Dok. 8: 27 (1993-94), ref. S.tid. 2535 (1993-94), 
Innst. S. 7, S.tid. 291-300 (18.10.94) og ikke 
bifalt. 
(2 forslag fra Sp, SV, KrF og FrP ikke bifalt.) 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 946 Støtteordninger ved bygging av skip og 
fiskebåter, utvidelse av kontraktsramme for Sta
tens Fiskarbank.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 

3. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994. 
(Kap. 1020/4020 Havforskningsinstituttet og kap. 
102114021 Drift av forskningsfartøya.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 800, Innst. S. 36, S.tid. 
1601-1602 (8.12.94). 
(l forslag fra saksordfører pva. komiteen med bak
grunn i brev mottatt fra departementet etter at 
innst. var avgitt- bifalt.) 

4. Røst kommune sender uttalelse datert 7. desember 
1994 vedrørende regulering av kystflåtens andel av 
torsk nord for den 62. breddegrad. 
Ref. S.tid. 1688 (19.12.94), og vedlagt protokollen. 

5. Interp. fra Sigurd Manneråk om å sikre et framti
dig aktivt fiskerimiljø på Skagerrakkysten med til
knyttede konkurransedyktige næringer på land. 
S.tid. 1994-2003 (26.1.95). 
(1 forslag fra Sigurd Manneråk og Edvard Grim
stad sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

6. Verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 
1993 og 1994. 
(Vedlegg: l. Melding fra 1993. 2. Melding fra 
1994.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 201, S.tid. 
4267-4268,4290 (15.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

7. Gjennomføring av støttetiltakfor fiskerinæringen 
i 1993 og 1994. 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 202, S.tid. 
4268, 4290 (15.6.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

8. Dei årlege fiskeriavtalene Noreg inngår med and
re land. 

(Vedlegg: l. Protokoll for den 23. sesjon i Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. 2. 
Agreed Record of Conclusions of Fisheries Con
sultations between the European Community and 
Norway. 3. ICES- fiskeristatistiske områder.) 
St.me1d. 49, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

9. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 
om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3555 (30.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om tap av steinlaster 

og lekterhavarier knyttet til norsk steineksport 
som er et problem for fiskere ved reke- og trålefel
tene ved kysten og i Nordsjøen, S.tid. 2104-2105 
(1.2.95). 

2. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å lempe på 
de strenge restriksjonene for fritidsfiske nord for 
62. breddegrad, S.tid. 2620-2621 (15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tillatelse til å 
bruke russiske omregningsfaktorer for filetutbytte 
ved kjøp av kvoter/ra Russland, som etter norske 
regler betyr et overfiske på 4-5000 tonn torsk og 
hyse, S.tid. 2621-2622 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om trålere fra EU
land som driver rovfiske utenfor kanadisk 200-
mils sone, og manglende støtte til Canada fra nors
ke myndigheter, S.tid. 2668-2670 (22.3.95). 

5. Sp.spm. fra Ro!f Ketil Bjørn om det er forsvarlig 
med en redusering av midlene til Kystvakten, med 
bakgrunn i de utfordringer Norge står overfor i 
Smutthullet og andre viktige fiskeområder, S.tid. 
3221-3222 (10.5.95). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Kystvaktens over
våking av Smutthullet som går ut over kapasiteten 
til kontrolloppgaver i norske havområder ved 
såkalte sjekkpunkter, S.tid. 2865-2867 (5.4.95). 

7. Sp.spm. fra Tor Nymo omforskrifter omfram/eie 
av fiskerett, S.tid. 3563-3564 (31.5.95). 

8. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om allmennhetens 
rettigheter til fiske i Hurdalssjøen i Akershus, 
S.tid. 3568-3569 (31.5.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap. : 

l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
l 021 4021 Drift av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss pva. H og KrF over
sendt fra Stortinget 2.11.95: «Kontraktsrammen 

for Statens Fiskarbank settes til 750 mill. kroner.» 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1325, 1337 
(23.11.95), og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Nærings- og 
energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
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946 Støtte til skipsbygging 
1030 4030 Fiskeridirektoratet 
l 050 Diverse fiskeriformål 
2414 Statens Fiskarbank 
(l forslag fra næringskomiteen vedr. fornying av 
fiskeflåten sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1996. (Kap. 1040 
Til gjennomføring av fiskeriavtalen; ettergivelse 
av lån til Vest-Norges Fiskesalslag og Norges Sil
desalgslag.) 
St.prp. 1. Tillegg 8, ref. S.tid. 1390, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1805-1813, 1840-1841 
(18.12.95). 
(6 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Dei årlege fiskeriavtalene No reg inngår med and

re land. (Rammeverk for årlige kvoteforhandlin
ger; kvoteavtaler for 1995; kvoteutnyttelse i norsk 
jurisdiksjonsområde i 1993 og 1994; norske far
tøyer i andre lands soner.) 
(Vedlegg: l. Protokoll for den 23. sesjon i Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. 2. 
Agreed Record of Conclusions of Fisheries Con
sultations between the European Community and 
Norway. 3. ICES- fiskeristatistiske områder.) 
St.me1d. 49 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 23, S.tid. 1463-1465, 1512 (30.11.95). 

2. Tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbud
sjettet for 1995 under Fiskeridepartementet. (Kap. 
1020/4020 Havforskningsinstituttet; kap. l 021/ 
4021 Drift av forskningsfartøyene.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 49, S.tid. 1528, 
1531 (5.12.95). 

3. Forslag om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 
for 1995 under Fiskeridepartementet. (Kap. 1040 
Til gjennomføring av fiskeriavtalen, gjeldssane
ring for tørrfiskeksportører; kap. 2414 Statens Fis
karbank.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 64, S.tid. 1690, 
1694 (13.12.95). 

4. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 
om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. (Forvalt
ning av «Smutthavet» og «Smutthullet»; ev. utvi
delse av fiskerigrensen m. v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.11.95 fra uten
riksministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 116, S.tid. 2958-2966, 2980 (21.3.96) og 
avvist. 

5. Troms fylkeskommune sender skriv datert 20. mars 
1996 med uttalelse vedrørende fornyelse av kyst
fiskeflåten. 
Ref. S.tid. 3088 (29.3.96), og vedlagt protokollen. 

6. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende an
vendelse av forskningsmidler til fiskeri og hav-

bruk i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

7. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende si
tuasjonen i fiskerinæringa. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

8. Samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desem
ber 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i 
De forente nasjoners havrettskonvensjon av 
10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av 
vandrende fiskebestander og langtmigrerende fis
kebestander, med tilhørende norske erklæringer. 
(Vedlegg: l. Forslag til norske erklæringer. 2. 
Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til 
norsk. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 10.3.96 fra 
utenrikskomiteens leder til utenriksministeren og 
svarbrev av 14.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 228, S.tid. 
4133-4135, 4137 (11.6.96). 
(Jf. INTERNASJONAL RETT Il, 2.) 

9. Valg av medlemmer til Statens Fiskarbanks 
hovedstyre og avdelingsstyrer. 
Innst. S. 244, S.tid. 4207, 4238 (13.6.96). 

l O. De i fiskeriavtalene No reg har inngått med andre 
land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 
1995. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoll og tillegg for den 24. 
sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikom
misjon. 4. Agreed Record of Conclusions of Fis
berles Consultations between the European Com
munity and Norway. 5. Protocol on the conserva
tion, rational utilization and management ofNort
heast spring spawning herring (Atlanto-Scandian 
herring) in the Northeast Atlantic.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 4754 (21.6.96), (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om russiske fiskefar

tøyer i Barentshavet som blir registrert i bekvem
melighetsregistre pga. manglende garantiordnin
ger og rettighetsregistre i Russland, S.tid. 47-49 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om SND som har gått 
inn med aksjekapital i Norway Seafoods, et kon
sern som bl.a. driver et internasjonalt fiske, S.tid. 
50-51 (11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om at militære far
tøyer har deltatt i tollaksjoner mot sivile russiske 
fiskefartøy, S.tid. 308-309 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om EU-føresegner om 
«gjenutsetting» av småfisk som fører til at 87 000 
tonn hyse blir kasta på sjøen i år, S.tid. 927-928 
(15.11.95). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om konsekvenser av 
å innføre enhetskvoter i tråler- og ringnotflåten, 
S.tid. 1423- 1424 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om spørsmåls
teikn ved kontrollen med etablerte kvotar i norske 
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fiskeri, med utgangspunkt i ein forskningsdata
base i Fiskeridirektoratet, S.tid. 2088-2089 
(24.1.96). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om betre vermeldingar 
i NRK for å tryggja fiskeflåten og menneskeliv på 
havet, S.tid. 2212-2213 (7.2.96). 

8. Sp.spm. fra Lars Sponheim om fordelingen av 
føringstilskudd til kystfiskerne, og bortfall av til
skudd til Vest-Norges Fiskesalslag, S.tid. 
2351-2352 (14.2.96). 

9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hemmeligstemp
ling av fiskerimyndighetenes uttalelser i hørings
runden foran utlysing av nye oljeblokker på sok
kelen, S.tid. 2441-2442 (21.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Morten Lund om statlig støtte til sik
ring av arbeidsplasser og bosettingsgrunnlag i 
Mehamn og Lysøysund, S.tid. 3165-3167 
(24.4.96). 

11. Sp.spm. fra Laila Ka/and omfritidsfiskarane sine 
framtidige rettar på sjøen, S.tid. 3173 (24.4.96). 

12. Sp.spm. fra Morten Lund om nedlegging av silde
melfabrikken i Lysøysund på grunn av usikkerhet 
om råstofftilgang, S.tid. 3173-3174 (24.4.96). 

13. Sp.spm. fra Tor Nymo om forholdet mellom 
beløpet SND har gått inn med i Kjell Inge Røkkes 
selskaper, og beløpet som er lovet fiskeindustrien i 
Finnmark, S.tid. 3379-3380 (8.5.96). 

14. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om føringstilskot til 
Rogaland Fiskesalgslag for å halda dei små fiske
mottaka opne, S.tid. 3381-3382 (8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. l.) Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges 

fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger dri
ver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 
2.) Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom 
Kongeriket Norges regjering og Canadas regje
ring om bevaring og håndhevelse på fiskeriområ
det, undertegnet 30. juni 1995. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk, engelsk og fransk ori
ginaltekst.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 8, Innst. O. 38, O.tid. 
233-235 (21.3.96), Besl. O. 47, L.tid. 27 
(26.3.96). Lov av 3. mai 1996. 
(l forslag i Odelstinget fra utenrikskomiteen 
bifalt.) 

2. Endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
1021 4021 Drift av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Nærings- og 
energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

946 Støtte til skipsbygging 
l 030 4030 Fiskeridirektoratet 
l 050 Diverse fiskeriformdl 
2414 Statens Fiskarbank 
(l forslag fra næringskomiteen om en melding om 
fiskerinæringen bifalt, og 2 forslag fra Sp sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

3. Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1997. (Kap. 1023 
Fiskeri- og havbruksforskning; kap. 1040 Til gjen
nomføring av fiskeriavtalen.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1508, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1809-1810, 1832 (18.12.96). 

4. Løyvingar ved integrering av Statens Fiskarbank i 

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, og 
andre endringar under Fiskeridepartementet. 
(Kap. 1000, 1050 og 2414; nytt kap. 2415 Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og 
regionalpolitiske tiltak; nytt kap. 5342 Tilbakefø
ring av midler fra Statens Fiskarbank; endr. hev. 
på diverse andre kap.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1442, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1844-1898, 
1906- 1957 (salderingsdebatt 20.-21.12.96). 
(Jf. IV, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Odd Roger Enoksen om å avhjelpe pro

blemene fiskerinæringen står overfor m.v. 
S.tid. 46-62 (8.10.96). 

2. Interp. fra Reidar Johansen om strukturen i norsk 
fiskerinæring. 
S.tid. 1443-1451, 1479 (29.11.96). 
(2 forslag, hvorav l fra SV ikke bifalt, l forslag fra 
Sp sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

3. Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre 
land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 
1995. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoll og tillegg for den 24. 
sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikom
misjon. 4. Agreed Record of Conclusions of Fis-
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heries Consultations between the European Com
munity and Norway. 5. Protocol on the conserva
tion, rational utilization and management ofNort
heast spring spawning herring (Atlanto-Scandian 
herring) in the Northeast Atlantic.) 
St.meld. 48 (1995-96), ref. S.tid. 4754 (21.6.96), 
lnnst. S. 47, S.tid. 1545, 1561 (5.12.96). 

4. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 12. desember 1996: «Det henstilles til 
Regjeringa å sørge for at fiskebåt.finansieringa 
innen SND ikke bidrar til å bygge eller fornye far
tøyer hvor ombordproduksjon finner eller kan 
finne sted.» 
S.tid. 1810, 1832 (18.12.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra SV oversendt fra Odelstinget 
12. desember 1996: «SNDs sentrale fiskerifaglige 
ledelse skal skje med utgangspunkt i Statens Fis
karbanks hovedkontor i Bergen.» 
S.tid. 1810, 1832 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Haram kommune sender skriv datert 20. desember 
1996 med uttalelse fra kommunestyret om fiskeri
politikken. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

7. lnterp. fra Peter Angelsen om det ukontrollerte fis
ket i Smutthullet. 
S.tid. 2929-2936, 2943 (16.4.97). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

8. lnterp. fra Reidar Johansen om å sikre fiskebestan
den i Nordsjøen. 
S.tid. 2937-2943, 2944 (16.4.97). 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

9. Forslag fra Jan Petersen, Anders Talleraas og 
Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen 
legge frem forslag til endringer og forenklinger i 
regelverket for kontrahering og kontraheringstil
skudd for fiskefartøy som fører til likestilling av 
norske fiskere med utenlandske og som bidrar til 
en raskere fornying av fiskeflåten. 
Dok. 8: 44, ref. S.tid. 2485, lnnst. S. 193, S.tid. 
3384-3395, 3399 (20.5.97). 
(Forslaget, framsatt av H, KrF og FrP, ikke bifalt. 
Komiteens innst. om et system med utskiftingstil
latelser - bifalt.) 

10. Forslag fra Lisbeth Holand og Jorunn Hageler om 
at Stortinget ber Regjeringa gå gjennom regelver
ket for garantilottordninga for fiskere, herunder 
ordninga med forskuddslån, og endre forskriftene 
for ordninga slik de var utformet før l. januar 
1996. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 13.5.97 fra Fiske
ridepartementet, statsråden, til næringskomiteen.) 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 194, S.tid. 
3395-3397, 3399 (20.5.97). 
(Forslaget fra SV ikke bifalt. Næringskomiteens 

innst. om en henstilling sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

11. Forslag fra Unn Aarrestad pva. Syver Berge og 
seg selv oversendt fra Odelstinget 20. mai 1997: 
«Det henstilles til Regjeringen å endre forskriftene 
for opptak i manntall for fiskere slik at inntekts
grensen for arbeid i andre yrker settes til 5G på 
blad A.» 
S.tid. 3587-3588, 3591 (29.5.97) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. neste sak og IV, 4.) 

12. Forslag oversendt fra Odelstinget 20. mai 1997: 
«Det henstilles til Regjeringen på en egnet måte å 
komme tilbake til Stortinget med en vurdering av 
kriteriene for opptak i fiskermanntallet slik at 
Stortinget gis anledning til en helhetlig vurdering 
av eventuelle endringer, knyttet til blant annet 
antall fiskere i manntallet, ulike nivåer for inn
tektsbegrensninger og konsekvensene for rettighe
tene i fiskeriene for øvrig.» 
S.tid. 3588-3589, 3591 (29.5.97). 
(Forslaget av A og Sp fremmet til realitetsvotering 
-bifalt.) 
(Jf. forrige sak og IV, 4.) 

13. Gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinærin
gen i 1995 og 1996. 
St.meld. 60. 
(Ikke behandlet.) 

14. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roald-
sen og Tor Nymo om å oppnernna eit permanent 
fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle 
problemstillingar vedrørande søk etter omkomne 
på havet og i den samanheng gje råd til dei etter
latte. 
Dok. 8: 81, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om den interne gjen

nomgangen av saksbehandlingen ved tildelingen 
av bomtrålerkonsesjonene i 1988 er sluttført, S.tid. 
75-76 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Reidar Johansen om inndragning av 
trålfiskekonsesjoner der leveringsforpliktelsene 
ikke er overholdt overfor lokalsamfunnet, med ek
sempel i Westfish og fiskerisamfunn i Finnmark, 
S.tid. 1618-1619 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Jan Petersen om et nytt og enklere 
regelverk for utskifting av fiskefartøyer, av hensyn 
til sikkerhet, arbeidsmiljø og likestilling mellom 
norske og utenlandske eiere, S.tid. 1619-1620 
(11.12.96). 

4. M.spm. fra Peter Angelsen om å vurdere en mer 
liberal praksis for tildeling av nye fartøykvoter i 
torskefisket for kystfiskeflåten i Nord-Norge, S.tid. 
2488-2489 (26.2.97). 

5. M.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om kva 
som er og vil bli gjort for å rette opp EU si fiskeri-
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forvaltning, for å hindre at fiskeartar i Nordsjøen 
døyr ut, S.tid. 2490 (26.2.97). 

6. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om at stillingen 
som fiskerisjef i Nordland ikke er utlyst, på tross 
av at den har stått ubesatt i over et halvt år, S.tid. 
2511-2512 (26.2.97). 

7. Sp.spm. fra Gudmund Restad om hvorvidt det er i 
samsvar med deltakerloven at tre snurpere beord
ret til fiskestans pga. ulovlig eierstruktur ble over
dratt med konsesjoner fra Midøy Havfiske AS til 
partsrederiet Harvest, S.tid. 2926-2927 (16.4.97). 

8. M.spm. fra Reidar Johansen om at gytebestanden 
for torsk er langt dårligere enn man har trodd, og 
at årsaken kan være irregulær dumping eller svart 
salg fra norske fiskeres side, S.tid. 3009-3011 
(23.4.97). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å endre regelverket 
for å hindre bygging av kantringsfarlige fiskefar
tøyer, og bidra økonomisk til ombygging/kon
demnering av slike båter som er i drift, S.tid. 
3144-3145 (30.4.97). 

l O. M.spm. fra Reidar Johansen om norske fiskeri in
teressers deltakelse i uregulert fiske og i andre 
lands soner, også indirekte via bekvemmelighets
flagg, S.tid. 3195-3196 (7.5.97). 

11. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om dokumenter som 
er unntatt offentlighet i den såkalte bomtrålersa
ken, og Sivilombudsmannens uttalelse i klagesak, 
S.tid. 3417 (21.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om petroleumsvirksomhet. 

Ot.prp. 43 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 7, O.tid. 57-76 (5.11.96), Besl. O. 8, 
L.tid. 5-6 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 

(7 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 

2. Oppheving av lov av 28. april1972 nr. 22om Sta
tens Fiskarbank. (Integrering av Statens Fiskar
bank i Statens nærings- og distriktsutviklings
fond.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 125, Innst. O. 29, O.tid. 
302-307, 310-311 (12.12.96), Besl. O. 45, L.tid. 
24 (17.12.96). Lov av 20. desember 1996. 
(2 forslag sendt Stortinget. l forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. I, 4 og Il, 4 og 5.) 

3. Endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. 
Ot.prp. 69 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 55, O.tid. 510-511 (18.3.97). 
(l forslag om tilbakesending av Innst. O. 55 til ko
miteen for presisering av kombinasjonsfiskemes 
rettigheter enstemmig bifalt.) 

4. Endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. (Regulering av fritidsfisket.) 
Ot.prp. 69 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 76, O.tid. 598-610, 621-622 (20.5.97), 
Besl. O. 86, L. tid. 43 (29.5.97). Lov av 13. juni 
1997. 
(l forslag fra Sp i Odelstinget og l fra komiteen 
sendt Stortinget. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, sakene 11 og 12.) 

5. Oppheving av lov av Il. juni 1982 nr. 42 om rett
ledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i 
visse andre lover m.m. (Sammenslåing av Fiskeri
direktoratets Kontrollverk og Rettledningstjenes
ten i fiskerinæringen; avvikling av ordningen med 
fiskeristyre og fiskerinemnda.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 508 (11.3.97). 
(Ikke behandlet.) 
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FN 

Se også: FN-STYRKER, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETT, MENNESKERETTIGHETER, 
UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23 .11.93). 
Budsjett -kap. : 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
118 Internasjonal bistand 
160 Bilateral bistand administrert av internasjo

nale organisasjoner (Multi-bi) 
161 Multilateral bistand under De forente nasjo

ner (FN) og relaterte organisasjoner 
193 Tilskudd til internasjonale fond 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De forente nasjoners 47. ordi

nære generalforsamling og den gjenopptatte 
sesjon av FNs 46. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Statsminister Gro Harlem Brundt
lands innlegg i FNs 47. generalforsamling 21. sep
tember 1992. 2. Rapport om Norges deltakelse i 
den gjenopptatte sesjon av 47. generalforsamling. 
3.-20. Diverse innlegg og medlemsoversikter. 21. 
Grupperinger i FN pr. I.l. 1991. 22. Medlemmene 
i diverse internasjonale organisasjoner pr. 
1.1.1991. 23. Forkortelser. 24. De forente nasjoners 
reviderte programbudsjett for to-årsperioden 
1990-91. 25. FN-familien.) 
St.meld. 50 (1992-93), ref. S.tid. 429, Innst. S. 73, 
S. tid. 2312 (22.2.94). (Komiteen ber i innst. om at 
meldingen konsentreres om de mest sentrale poli
tiske saker.) 

2. Norges deltakelse i De forente nasjoners 48. ordi
nære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner 
av FNs 47. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Statsminister Gro Harlem Brundt
lands innlegg i FN 27. september 1993. 2. Med
lemslandenes opptaksdato, gruppetilhørighet i 
valgsammenheng samt bidragsprosent i årene 
1992-94 til FNs regulære budsjett. 3. FNs pro
grambudsjett for to-årsperioden 1994-95. Vedtatt 
på 48. generalforsamling. 4. FN-familien. 5. For
kortelser.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 126, S.tid. 
3396 (10.5.94). 

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Carl I. 
Hagen og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen 
arbeide for at Taiwan blir opptatt som medlem av 

De forente nasjoner. 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 3758 (26.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om planer for å fokusere 

på og realisere familiens år 1994, utpekt av FN, 
S.tid. 1713-1714 (15.12.93). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and, framsatt av Erik Sol
heim om oppfølging av en appell fra FNs høykom
missær for flyktninger om å stanse tilbakesending 
av flyktninger til Kosovo, S.tid. 1974-1975 
(26.1.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at norsk bistand 
for minst 25 mill. kroner ble utbetalt til et statseid 
serbisk selskap 15 måneder etter at FNs økono
miske boikott av Serbia ble vedtatt, S.tid. 
2729-2730 (23.3.94) . 

4. Sp.spm. fra Erik Sol heim om å bidra til sosial for
soning og respekt for menneskerettene i Colombia 
og å støtte forslag om at FNs menneskerettskom
misjon utpeker en egen rapportør for landet, S.tid. 
2830 (13.4.94). 

5. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hva Norge 
gjør for å avverge hungerskatastrofen i Angola 
som krigen i landet har forårsaket, S.tid. 
3410-3411 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å ta initiativ for å 
redde FNs fredsplan for det okkuperte Vest
Sahara, S.tid. 3445-3446 (18.5.94). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk å sørge for at Wil
liam Jørgensen får sin rettelige pensjon eller 
annen tilfredsstillende økonomisk kompensasjon, 
S.tid. 3816-3817 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring i norsk rett av De Forente 

Nasjoners Sikkerhetsråds vedtak om å opprette en 
internasjonal domstol for forbrytelser i det tidli
gere Jugoslavia. 
(Vedlegg: l. FN s Sikkerhetsråds resolusjon 827 
(1993) om å opprette av en internasjonal domstol 
for strafforfølgning av forbrytelser begått i det tid-



FN -158-

tigere Jugoslavia i engelsk originaltekst og i norsk 
oversettelse. 2. Domstolens vedtekter i engelsk 
originaltekst og i norsk oversettelse.) 

Ot.prp. 54, ref. O.tid. 226, Innst. O. 42, O.tid. 
338-339 (2.6.94), Besl. O. 49, L. tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
118 Internasjonal bistand 
160 Bilateral bistand administrert av internasjo

nale organisasjoner (Multi-bi) 
161 Multilateral bistand under De forente nasjo

ner (FN) og relaterte organisasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Carl I. 

Hagen og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen 
arbeide for at Taiwan blir opptatt som medlem av 
De forente nasjoner. 
(Vedlegg til innst.: 1. og 3. Brev av 5.10.94 og 
7.12.94 fra utenrikskomiteen til utenriksministe
ren. 2. og 4. Svarbrev av 10.11.94 og 5.1.95 fra 
utenriksministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 50 (1993-94), ref. S.tid. 3758 (26.5.94), 
Innst. S. 86, S.tid. 2334-2341, 2369 (23.2.95) og 
avvist. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Marit Arn
stad om et totalforbud mot produksjon, lagring, 
omsetning og bruk av antipersonellminer. 
(Vedlegg til innst.: l. og 3. Brev av 21.4.95 og 
18.5.95 fra utenrikskomiteen til utenriksministe
ren. 2. og 4. Svarbrev av 11.5.95 og 24.5.95 fra 
utenriksministeren til utenrikskomiteen. 5. Brev 
av 30.5.95 fra utenrikskomiteen til forsvarsminis
teren. 6.-7. Svarbrev av 31.5.95 og 1.6.95 fra for
svarsministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 186, S.tid. 
3674-3684, 3722 (6.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 4.) 

3. Norges deltakelse i De forente nasjoners 49. ordi
nære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner 
av FNs 48. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Mr. Bjørn Godal, Minister of Nor
way. Address to the 49th General Assembly of the 
United Nations, New York, 26. september 1994. 2. 
Medlemslandenes opptaksdato, gruppetilhørighet 
i valgsammenheng samt bidragsprosent i 1995 til 
FNs regulære budsjett. 3. De forente nasjoners 

programbudsjett for to-årsperioden 1994-95. 
Vedtatt på 48. generalforsamling. 4. FN-Familien. 
5. Forkortelser.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Mai 

Gythfeldt om at FN-komiteen for barnets rettighe
ter har bedt Norge endre lovanvendelsen når det 
gjelder barn som søker asyl, S.tid. 1574-1576 
(7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om norske myndigheters 
hovedsiktemål og strategi ved deltakelsen på FNs 
«Sosiale toppmøte» i København 6.-12. mars 
1995, S.tid. 1847-1849 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim om opprettelse av stil
ling som spesialrapportør for Colombia under 
FNs menneskerettighetskommisjon, S.tid. 
1957-1958 (25.1.95). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Norge vil arbeide 
for et totalforbud mot bruk av antipersonellminer 
når FN i løpet av 1995 skal revidere landminepro
tokollen, S.tid. 2082-2083 (1.2.95). 
(Jf. Il, 2.) 

5. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å sikre 
bedre bruk av norske bistandsmidler til FN-opera
sjoner, S.tid. 2294-2295 (22.2.95). 

6. Sp.spm. fra Karin Lian om gjennomføringen av 
FNs internasjonale familieår, S.tid. 2615-2616 
(15.3.95). 

7. Sp.spm. fra Hilde Fraj}ord Johnson om hva Norge 
gjør multilateralt og bilateralt for å forhindre at 
hendelsene i Rwanda gjentas i Burundi, S.tid. 
2746-2747 (29.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. juni 1994 nr. 38 om gjennom

føring i norsk rett av De Forente Nasjoners Sikker
hetsråds vedtak om å opprette en internasjonal 
domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia. 
(Loven gjeldende også for Rwanda-domstolen, 
endr. av tittel.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 593, Innst. O. 54, O.tid. 689 
(1.6.95), Besl. O. 57, L.tid. 52 (7.6.95). Lov av 
30. juni 1995. 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

116 
118 
160 

161 

Deltaking i internasjonale organisasjoner 
Internasjonal bistand 
Bilateral bistand administrert av internasjo
nale organisasjoner (multi-bi) 
Multilateral bistand under De forente nasjo
ner (FN) og relaterte organisasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De forente nasjoners 49. ordi

nære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner 
av FNs 48. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Utenriksminister Bjørn Tore Godals 
innlegg i FNs 49. generalforsamling, 26. septem
ber 1994. 2. Medlemslandenes opptaksdato, grup
petilhørighet i valgsammenheng samt bidragspro
sent i 1995 til FNs regulære budsjett. 3. De forente 
nasjoners programbudsjett for to-årsperioden 
1994-95. Vedtatt på 48. generalforsamling. 4. 
FN-Familien. 5. Forkortelser.) 
St.meld. 37 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 10, S.tid. 284-285, 289 (24.10.95). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer; kap. 116, 160 og 161.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 923, Innst. S. 66, S.tid. 1623, 
1677-1680 (12.12.95). 

3. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons
systemet Mercure for FN s miljøprogram UNEP 
m.v.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 

4. Norges deltakelse i De forente nasjoners 50. ordi
nære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner 
av FNs 49. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Den høytidelige erklæring vedtatt 
ved FNs 50-årsjubileum. 2. Statsministerens inn
legg ved FNs 50-årsjubileum. 3. Utenriksministe
rens innlegg i generaldebatten. 4. Medlemslan
dene. 5. Programbudsjettet 1996-97. 6. FN-fami
lien. 7. Forkortelser.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 200, S.tid. 
3618, 3671-3672 (23.5.96). 

5. Endring ar på statsbudsjettet for 1996 under kap it
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 

(Omdisponeringer; kap. 160 og 161.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.5.96 fra uten
rikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp og 
svarbrev av 30.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 235, S.tid. 
4003-4039, 4091-4092 (10.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om etterforskning av 

FN-styrker som unnlot å gripe inn overfor over
grep og drap på sivile i Srebrenica under den ser
biske okkupasjonen, S.tid. 40-41 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om aktiv støtte fra nors
ke myndigheter for en oljeboikott av Nigeria, 
S.tid. 1396-1397 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Eirin F a/det om muligheten for tilba
kevending til Bosnia-Hercegovina for flyktninger 
bosatt i Norge, S.tid. 1401-1402 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om FNs høykommis
sær for flyktninger sin kritikk av bl.a. Norges asyl
og flyktningpolitikk, S.tid. 1416-1417 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om NATO 
kan bidra mer aktivt til at FNs krigsforbryter
domstol kan gjennomføre rettsoppgjøret i det tid
ligere Jugoslavia, S.tid. 2422 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om sterkare innslag av 
norske høgare offiserar i FN og NATOs Atlanter
havskommando, S.tid. 2435-2436 (21.2.96). 

7. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om etterlysning fra 
Institutt for menneskerettigheter om mer aktiv 
handling for å samle inn bevis blant bosniere i 
Norge for krigsforbrytelser begått i det tidligere 
Jugoslavia, S.tid. 2798-2799 (13.3.96). 

8. Sp.spm. fra Laila Ka/and om på kva måte Noreg 
kan vere pådrivar i høve til å avskaffe dødsstraff i 
dei land dette blir praktisert, S.tid. 2933-2934 
(20.3.96). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om vurdering av FNs 
rolle i forbindelse med serbiske soldaters mas
sakre av muslimer i et område i Bosnia der FN 
garanterte for sivilbefolkningens sikkerhet, S.tid. 
3167 (24.4.96). 

10. Sp.spm. fra Ingvald Godal om avslutting av det 
norske engasjementet ved FN-styrkane i Libanon, 
S.tid. 3189-3190 (24.4.96). 

11. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om resultatet på den inter
nasjonale konferansen om antipersonellminer, og 
om Norges posisjoner, S.tid. 3360-3361 (8.5.96). 

12. Sp.spm. fra Marit Arnstad om oppfølging av Stor
tingets ønske om at det arbeides for et totalforbud 
mot antipersonellminer, S.tid. 3856-3857 
(5.6.96). 

13. Sp.spm. fra Erik Solheim om støtte til den interna
sjonale krigsforbryterdomstolen i forbindelse med 
folkemordet på tutsier i Rwanda, S.tid. 3858 
(5.6.96). 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
2. Definisjon av resultatområder for norsk bistand. 
3. Endringer i bistandsbudsjettets struktur.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
( 6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 16 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
l 18 Internasjonal bistand 
161 Generelle bidrag- FN-organisasjoner 
165 Bilateral bistand administrert av internasjo-

nale organisasjoner (multi-bi) 
(l forslag fra Sp, SV og KrF om en melding om 
reformer i FN-systemet sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren om den alvor

lige humanitære situasjonen i det østlige Zaire. 
(Med etterfølgende debatt.) 
S.tid. 732-737 (6.11.96). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer; kap. 160 Bilateral bistand 
administrert av internasjonale organisasjoner 
(multi-bi), kap. 161 Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) og relaterte organisasjoner.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 85, S.tid. 
1782-1783, 1828-1830 (18.12.96). 

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om å sende 
hjem bosniske flyktninger som ikke etter en indivi
duell vurdering tilfredsstiller kravene til beskyt
telse i henhold til FNs flyktningkonvensjon . 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 102, S.tid. 
2331-2333, 2335 (11.2.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (nordisk FN-samarbeid m.v.). 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 
(utenriksdebatt 13.2.97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 

5. Redegjørelse av miljøvernministeren om forbe
redelse til spesialsesjonen i FNs generalforsam
ling om miljø og utvikling. 
S.tid. 3571-3574 (29.5.97), og vedlagt protokol
len. 

6. Samtykke til å la seg binde av den reviderte land
mineprotokollen av 3. mai 1996 ogprotokollen om 
blindande laservåpen av 13. oktober 1995, begge 
til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 omfar
bod mot eller restriksjonar på bruk av visse kon
vensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål 
eller som kan ramme vilkårleg. 
(Vedlegg: l. Tilleggsprotokoll til FN-konvensjo-

nen av 10.10.80. 2. Protokoll om forbod mot eller 
restriksjonar på bruk av miner, minefeller og and
re innretningar, med endringar. Protokollen i en
gelsk originaltekst med omsetjing til norsk. Ved
legg til innst.: Spørsmål av 9.6.97 fra utenriksko
miteen til utenriksministeren og svar av 10.6.97. 
Inntatt i innst.: Uttalelse av 11.6.97 fra forsvarsko
miteen.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3890-3891 , Innst. S. 277, 
S.tid. 4319-4322,4398 (18 .6.97). 

7. Norges deltakelse i De forente nasjoners 51. ordi
nære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner 
av FNs 50. generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Statsministerens innlegg i generalde
batten. 2. Medlemslandene. 3. Programbudsjettet 
1996-97. 4. FN-familien. 5. Forkortelser.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 266, S.tid. 
4322-4325, 4398 (18.6.97). 

8. FN- på terskelen til et nytt århundre- om refonn 
av De forente nasjoner. 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3092 (28.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

9. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via 
UNICEF. 
(Vedlegg: Norsk bistand via UNICEF. Del av fel
lesnordisk undersøkelse.) 
Dok. 3: 12. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorfor Norge 

avstod fra å stemme for en resolusjon i FN som ut
trykte støtte til Haag-domstolens avgjørelse om 
atomvåpen, S.tid. 1361-1362 (27.11.96). 

2. M.spm. fra Kaci Kul/mann Five om en rapport fra 
Riksrevisjonen med sterk kritikk vedr. svakheter 
ved norsk bistand via UNICEF, S.tid. 2744-2745 
(19.3.97). 

3. M.spm. fra Harald Ellefsen om at Regjeringen går 
inn for internasjonal flyseteavgift og valutatrans
aksjonsavgift som ledd i finansieringen av FN, 
S.tid. 3125-3126 (30.4.97). 
(Jf. sak 5.) 

4. M.spm. fra Erik Solheim om at Norge var avhol
dende i avstemningen i FN over Israels utbygging 
på okkuperte områder i Jerusalem, S.tid. 3192 
(7.5.97). 
(Jf. sak 6.) 

5. M.spm. fra Jan Petersen om internasjonal flysete
avgift og valutatransaksjonsavgift som profilsak i 
norsk utenrikspolitikk, S.tid. 3192-3193 (7.5.97). 
(Jf. sak 3.) 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om utenriksministerens 
reise i Midtøsten, og hvorvidt det lyktes å skape 
forståelse for Norges stemmegivning i FN vedr. de 
israelske nybyggingene i Jerusalem. (Trukket til-
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bake), S.tid. 3411 (21.5.97). 
(Jf. sak 4.) 

7. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Regjeringas 
praktisering av FNs jlyktningkonvensjon, da flykt
ningstatus kun gis dem som sannsynliggjør at de 
er individuelt forfulgt, S.tid. 3561-3562 
(28.5.97). 

8. Sp.spm. fra Lars Sponheim om oppfølging av kri-

tikken fra FNs høykommissariat for flyktninger av 
den lave innvilgelsesprosenten for politisk asyl i 
Norge, S.tid. 3565-3566 (28.5.97). 

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvi for Regje
ringa ikkje vil innarbeide Dei sameinte nasjonane 
sin barnekonvensjon bamelova, S.tid. 
3744- 3745 (4.6.97). 
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FN-STYRKER 

Se også: FN, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETT, MENNESKERETTIGHETER, 
UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1792 4792 FN-tjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud

sjettet for 1993. (Omgrupperinger; dekning av 
norsk FN-engasjement i 1993 til UNPROFOR og 
UNOSOM.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 641 , Innst. S. 26, S.tid. 
1531-1535 (7.12.93). 

2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
for 1994 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse 
med en logistikk-bataljon i FNs beskyttelsesstyrke 
i Bosnia-Hercegovina (UNPROFOR Bosnia-Her
cegovina Command). 
St.prp. 42, ref. S.tid. 3275, Innst. S. 139, S.tid. 
4036-4042, 4043-4044 (8.6.94). 
(2 forslag, henholdsvis fra H og SV, ikke bifalt.) 

3. Bruk av norske styrker i utlandet. 
(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Forsvarets 

overkommando prøver å forhindre at kritikkver
dige forhold blant FN-soldater blir offentlig kjent, 
med spesiell referanse til FN-styrkene i Somalia, 
S.tid. 741-743 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om at en norsk Redd 
Barna-representant i Mosambik har tatt opp FN
personells bruk av barneprostituerte i landet, og 
er blitt skjelt ut av den italienske forsvarsministe
ren, S.tid. 2321-2322 (23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Vegard Bye 
om å legge press på Hellas for å få landet til å opp
heve blokaden av Makedonia, S.tid. 2725-2727 
(23.3.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 792 4792 FN-tjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bruk av norske styrker i utlandet. 

(Vedlegg: l. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 23, S.tid. 1530-1554 (6.12.94). 
(6 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen- se 

REGJERINGEN OVERSENDT l. Resten ikke 
bifalt.) 

2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
for 1995 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse 
i FNs beskyttelsesstyrke i Bosnia-Hercegovina 
(UNPROFOR). 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3978, Innst. S. 217, S.tid. 
4270- 4272, 4290-4291 (15.6.95). 
(2 forslag, hhv. fra A og SV, ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope

rasjoner. 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 688 (30.5.95) og ikke 
behandlet. 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 792 4792 FN-tjeneste 

2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (!FOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia- Hercegovina. (Erstat
ning av UNPROFOR med IFOR, delvis finansie
ring av IFOR-deltakelse over bistandsbudsjettet; 
endr. hev. på kap. 1760 Nyanskaffelser av materi
ell og nybygg og nyanlegg, samt kap. 1792/4792 
FN-tjenesten; nytt kap. 1794 NATOs Bosnia
styrke.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845 - 1858, 1912-1913 
(19.12.95). 
(Tilslutning fra utenrikskomiteen til innstillingsut
kast. 2 forslag fra H ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans J. Røsjorde om å innstifte en 

«veterandag» for tidligere soldater fra nasjonale 
styrker og FN-styrker. (8. mai.) 

Dok. 8: l, ref. S.tid. 39, Innst. S. 264, S.tid. 4336, 
4407 (17 .6. 96) og enstemmig vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om etterforskning av 

FN-styrker som unnlot å gripe inn overfor over
grep og drap på sivile i Srebrenica under den ser
biske okkupasjonen, S.tid. 40-41 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Are Næss om å bedre rekrutteringen 
av norsk medisinsk fagpersonell til feltsykehuset i 
Tuzla, og opprettholde kompetansen i norsk krigs
og katastrofemedisin, S.tid. 309-310 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om vurdering av FNs 
rolle i forbindelse med serbiske soldaters mas
sakre av muslimer i et område i Bosnia der FN 
garanterte for sivilbefolkningens sikkerhet, S.tid. 
3167 (24.4.96). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om avslutting av det 
norske engasjementet ved FN-styrkane i Libanon, 
S.tid. 3189-3190 (24.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope

rasjoner. 
Ot.prp. 56 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 33, O.tid. 153-169 (16.1.96), Besl. O. 36, 
L.tid. 23 (30.1.96). Lov av 23. februar 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 792 4792 Norske styrker i utlandet 

2. Endringer i hev. under forsvarsbudsjettet for 1997 
i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO
ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina. 
(Erstatning av IFOR med stabiliseringsstyrken 
SFOR; kap. 1792 Norske styrker i utlandet.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1614, Budsjett-innst. 
S. 7. Tillegg l, S.tid. 1836-1839, 1898 (20.-
21.12.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om krisen etter Fi

nansdepartementets beslutning om å skattlegge 

utenlandstillegget for personell i internasjonale 
fredsoperasjoner, og sikring av framtidig rekrutte
ring, S. tid. 3736-3737 (4.6.97). 
(Jf. FREDSARBEID Ill, 2.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Oppheving av lov 

om skattefri ulempegodtgjøring for FN-styrker.) 
(Vedlegg: Ny lovbestemmelse om avskjæring av 
skattemessig fradrag for utgifter til bestikkelser 
m.m.) 
Ot.prp. 76 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 20, O.tid. 152-155, 159 (3.12.96), Besl. 
O. 23, 24, 25, 26, L.tid. 14-15 (10.12.96). Lov av 
13. desember 1996. 
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FOLKEHELSE 

Se også: ALKOHOL, HELSEVESEN, NARKOTIKA, SYKDOMMER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Statens institutt/or folkehelse 
7 l 2 3 712 Statens helseundersøkelser 
7 l 3 3 7 l 3 Statens ernæringsråd 
7 l 4 3 714 Statens tobakhkaderåd 
715 3 715 Statens strålevern 
719 Andreforebyggende tiltak 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 

enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 713 og 714.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, lnnst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Forslag frå Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringa 
vedta å flytte, grave ned eller Ieggje kabel på deler 
av den planlagde 300 kV kraftlina mellom Fana og 
Kollsnes, og å skjerpe «varsomhetsstrategien» 
når det gjeld kraftliner nær bustader og andre 
lokale der barn oppheld seg. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 275, Innst. S. 96, S.tid. 
2778-2795 (24.3.94) og avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, SV og KrF ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Oddvard Nilsen om mer miljøvennlige retnings
linjer for fremføring av høyspentforbindelser 
gjennom/ved tettbebyggelse og i estetisk sårbart 
landskap med betydelig allmenn ferdsel. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 428, lnnst. S. 97, S.tid. 

2778-2795 (24.3.94) og bifalt. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Utfordringer i helsefremmende og forebyggende 
arbeid. 
(Vedlegg: Etikk og forebygging, Lars Fjell Hans
son. Særskilt vedlegg: NOU 1991: 10 Flere gode 
leveår for alle. Forebyggingsstrategier. Leder 
Hans instad.) 
St.meld. 37 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 
118, s. tid. 3523-3543 (19.5.94). 
(17 forslag, hvorav 2 fra Sp og SV og 3 fra RV 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I. Resten ikke bifalt. Komiteens innst. om 
en plan mot astma og allergi, og om å vurdere 
avgiftene på bilsikkerhetsutstyr, bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å øremerke en del 

av tobakksavgiften til å forebygge røyking, S.tid. 
1584 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvilke fYlker som 
skal få tilbud om å bli prøvefYlke for mammogra
fiscreening, S. tid. 1587- 1588 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å medvirke til at 
ulovlig innført kjøtt kan brukes til pelsdyrfor, i lys 
av en aktuell sak i Sør-Varanger, S.tid. 1964-1965 
(26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Håkon Giil om skjerpa krav for vass
kvalitet til næringsmiddelindustrien som følgje av 
EØS-avtalen, og tiltak for at bedrifter skal kunne 
halde fram med produksjonen, S.tid. 3415-3416 
(11.5.94). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når departementet 
vil setja i verk handlingsplanen for born og unge 
med allergiskeplagar, S.tid. 3429-3431 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om farene ved bruk 
av det kunstige søtningsstoffet aspartam i lettbrus, 
S.tid. 3454 (18.5.94). 

7. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om vurderinger fra 
norsk side av virkninger av det såkalte matsminke
direktivet, som EU er i ferd med å behandle, S.tid. 
3844-3845 (1.6.94). 

8. Sp.spm. fra Odd Holten om målet om å redusere 
alkoholkonsumet med 25 pst. fram til år 2000, 
S.tid. 3852- 3853 (1.6.94). 
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IV. Lovsaker: 
l. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smitte

vernloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 2 Lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (Smitteloven). Børge 
Krogsrud og Christian Lerche.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 123, Innst. O. 37, O.tid. 
274-303 (25.5.94), Besl. O. 44, L.tid. 26 
(10.6.94). Lov av 5. august 1994. 
( 6 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 

bifalt.) 
(Jf. Ot.prp. 91 for 1992-93 (ny fremsettelse).) 

2. Endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14om vern mot 
tobakksskader. 
(Vedlegg: l. Rapport med lovforslag om forbud 
mot indirekte tobakksreklame - Statens tobakks
skaderåd 1992. 2. Undersøkelser av folkets hold
ninger til tobakkslovgivningen og utviklingen av 
unges tobakksbruk.) 
Ot.prp. 69, ref. O. tid. 271 (9.5.94) og ikke behand
let. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

7 JO 3 71 O Statens institutt for folkehelse 
712 3712 Statens helseundersøkelser 
713 3713 Statens ernæringsråd 
714 3714 Statens tobakkskaderåd 
715 3715 Statens strålevern 
719 Andre forebyggende tiltak 

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

den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. februar 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen arbeide aktivt for å 
bedre barns oppvekstmiljø. I denne sammenheng 
bør røykfrie skoler og barnehager være et mål.» 
S.tid. 2185 (7.2.95) og bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. februar 1995: 
«Stortinget mener det bør utøves kontroll med inn
holdet i tobakksproduktene, og ber Regjeringen 
vurdere om en kan ta dette inn under 
produktkontrollloven.» 
S.tid. 2185 (7.2.95) og bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om grunnvannsfor

holdene i fjellet der atomavfallsdeponiet i Rim
dalen skal bygges, S.tid. 1578-1579 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å hindre helse
skader ved hjemmebleking av tenner for brukere 
av hjelpemiddelet karbamidperoksid, som fås 
kjøpt pr postordre, S.tid. 1626- 1627 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Fengselsstyret 
som pålegger fengslene å sikre de narkomane inn-

satte tilgang på klor til å rense sprøyter, S.tid. 
1913-1914 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
John-Arne Balto om grunnvannsforholdene i fjel
let der atomavfallsdeponiet i Himdalen i Aurskog
Høland skal bygges, på bakgrunn av vannutstrøm
ningen fra et borehull i området, S.tid. 2241-2242 
(15.2.95). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad, framsatt av Martin 
Stavrum om statlige tilskudd for å unngå for store 
belastninger på kommunenes budsjetter ved opp
gradering av drikkevannskvaliteten for å tilfreds
stille EØS-reglene, S.tid. 2444-2445 (8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å sikre en 
akseptabel hygiene og stoppe salg av ulovlige 
varer i innvandrerbutikker i Oslo, S.tid. 
2468-2469 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om helseeffekten av 
strålenedfallet i Norge etter Tsjernobyl, S.tid. 
2862 - 2863 (5.4.95). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EU-direktivene 
om tilsettingsstoffer i mat (matsminkedirektivene) 
som skal innlemmes i EØS-avtalen vil bli forelagt 
Stortinget, da de kun krever forskriftsendringer, 
S.tid. 3589-3590 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14om vern mot 

tobakksskader. 
(Vedlegg: l. Rapport med lovforslag om forbud 
mot indirekte tobakksreklame- Statens tobakks
skaderåd 1992. 2. Undersøkelser av folkets hold
ninger til tobakkslovgivningen og utviklingen av 
unges tobakksbruk. Vedlegg til innst.: Brev av 
1.12.94 fra helseministeren til Valgerd Svarstad 
Haugland.) 
Ot.prp. 69 (1993-94), ref. O.tid. 271 (9.5.94), 
Innst. O. 26, O.tid. 270-290 (2.2.95), Besl. O. 35, 
L.tid. 30 (7.2.95). Lov av 17. februar 1995. 
(2 forslag til vedtak fra sosialkomiteen sendt Stor
tinget og bifalt. 4 forslag i Odelstinget og 3 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og 3.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

71 O 3 71 O Statens institutt for folkehelse 
7 l 2 37 l 2 Statens helseundersøkelser 
7 l 3 3 713 Statens ernæringsrdd 
7 l 4 3 714 Statens tobakkskaderåd 
715 3 715 Statens strålevern 
7 l 9 Andre forebyggende tiltak 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 

enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 715/3715.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 710 og 719.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

2. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om kontroll av varer i 
EØS-området og Norge i forhold til innhold av 
miljøgifter og faregrad for menneskers liv og 
helse. 
S.tid. 2394- 2406, 2407-2408 (20.2.96). 
(2 forslag fra Sp, herav l om en melding om mat
kvalitet og forbrukersikkerhet bifalt.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gun
dersen om å be Regjeringen endre forskriften til 
lov om vern mot tobakkskader, slik at det blir til
latt med røykerom i skoler og barnehager. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2657, S.tid. 2775-2783 
(12.3.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

4. Redegjørelse av helseministeren om folkehelsen 
(forebyggende helsearbeid, offentlig og personlig 
ansvar, levekårenes betydning; hjerte-karsykdom
mer, kreft og røyking, infeksjonssykdommer, 
muskel-skjelettlidelser, antibiotikaresistens; 
radioaktiv forurensning; gentester; EUs tilset
tingsstoffdirektiver, kosthold; hovedinnsatsområ
dene belastningslidelser, ulykker, psykiske lidel
ser, astma/allergi; ansvar for egen helse; helseve
senets rolle; utdanning innen helsefremmende 
arbeid; arbeidsmarkedspolitikk; arbeidsmiljø; 
vaksinasjon; kunnskapsformidling, holdningspå
virkning, forebygging av røyking). 
S.tid. 3259-3265 (30.4.96), S.tid. 3391-3404, 
3417 (debatt 9.5.96). 

(2 forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Forslag fra Paul Chaffey om å be Regjeringen 
varsle norsk veto i EØS mot «matsminkedirekti
vene>>. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.4.96 fra le
deren i utenrikskomiteen til handelsminister Grete 
Knudsen, og svarbrev fra handelsministeren.) 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 2989, lnnst. S. 185, S.tid. 
3619-3630, 3672 (23.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

6. Forslag frå Jørgen Holte, Marit Arnstad og Marit 
Tingelstad om forbod mot bruk av antibiotika i 
for, strengare kontroll med bruk av antibiotika og 
auka kontroll ved import av dyr og animalske pro
dukt. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3159, lnnst. S. 210, S.tid. 
3743-3752, 3767 (30.5.96) og avvist. 
(2 forslag om oversendelse til Regjeringen ikke 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 5 og 7; HUSDYRBRUK Ill, 9.) 

7. lnterp. fra Erik Solheim om å utvide dagens mer
kingsbestemmelser for matvarer. 
S.tid. 3785-3802 (3.6.96). 
(l forslag fra SV vedtatt oversendt familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 

8. Forslag fra Terje Riis-Johansen, Marit Arnstad og 
Syv er Berge om å forby bruk av veksthormoner i 
norsk matproduksjon og om å forby omsetning av 
matvarer som er produsert ved hjelp av veksthor
moner. 
(Vedlegg til innst.: l. -4. Brevveksling mellom 
næringskomiteen og Landbruksdepartementet 
v/statsråd Øyangen.) 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 232, S.tid. 
4106-4120, 4136 (11.6.96) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Paul Chaffey og Børre Rønningen om 
å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding 
som inneholder en tiltaksplan mot miljøgifter med 
hormonforstyrrende effekter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1843, lnnst. S. 249, S.tid. 
4380- 4384, 4412 (17 .6.96) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kontrollen med 

gatekjøkkenmat, S.tid. 937-938 (15.11.95). 
2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om offentlig

gjøring av NIL Us rapport om utslipp av nitrogen
oksidgass i ishaller, S.tid. 941-942 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om kritiske spørsmål 
til vurderingen og behandlingen av sikkerhets/or-
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holdene omkring deponiet for radioaktivt avfall i 
Himdalen, S. tid. 1421-1423 (29 .11.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om HIV-testing av 
nyankomne innvandrere, S.tid. 2154-2155 
(31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem Orheim om å 
sikre at importert kjøtt ikke er infisert med antibio
tikaresistente bakterier, S.tid. 2423-2424 
(21.2.96). 
(Jf. sak 7 og Il, 6.) 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om justering av 
forskriftene i røykeloven, S.tid. 2578-2579 
(28.2.96). 

7. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Bjørn Hernæs om praktisering av regelverket for 
import av kjøtt ved mulig innhold av antibiotikare
sistente bakterier, S.tid. 2786-2787 (13.3.96). 
(Jf. sak 5 og Il, 6.) 

8. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av storfe
kjøtt fra Storbritannia til tross for at Storbritannia 
er rammet av kugalskap, S.tid. 2787-2788 
(13.3 .96). 

9. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om kontroll med 
forekomst av salmonella i matvarer, S.tid. 
2788-2789 (13 .3.96). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tuberkulose
kontroll av utlendinger som søker oppholdstilla
telse i Norge, S.tid. 2942-2943 (20.3.96). 

11. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tiltak for å fore
bygge skader hos skoleelever, og sikre at alle ele
ver har like forsikringsvilkår, S.tid. 2954-2955 
(20.3 .96). 

12. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av kjøtt til 
Norge fra Storbritannia etter påvist mulig sam
menheng mellom sykdommen Creutzfeldt-Jakob 
og kugalskap, S.tid. 2996-2997 (27.3.96). 

13. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om tiltak mot økning av 
antibiotikaresistente bakterier og svekket immun
forsvar, S.tid. 3103-3104 (17.4.96). 

14. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å legge resultatet 
av gjennomgangen av EØS-avtala når det gjeld 
grensekontroll og karantenereglar for handel med 
mat og dyr fram for Stortinget, S.tid. 3117-3118 
(17.4.96). 

15. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om endringer i 
importbestemmelsene for selskapsdyr, og risiko 
for utbredelse av salmonella, S.tid. 3361-3362 
(8.5.96). 

16. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om tiltak 
og informasjon i samband med at norske barn for 
ca 35 år sidanfikk store stråledosar gjennom melk 
som var radioaktiv, S.tid. 3368-3369 (8.5.96). 

17. Sp.spm. fra Laila Ka/and om tiltak for å førebyg
gje auke i astma og bronkitt hjå barn, S.tid. 
3369-3370 (8.5 .96). 

18. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at ledere for 
organisasjoner for homofile har gitt uttrykk for at 
homofile ikke skal behøve å underrette sine sex
partnere om at de er HIV-smittet, S.tid. 
3722-3723 (29.5.96). 

19. Sp.spm. fra Erling Folkvord om innføring av vak
sinasjon mot hjernehinnebetennelse blant alle 
ungdomsskoleelever, S.tid. 3723-3725 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot 

tobakksskader. 
(Vedlegg: I. Rådsdirektiv 89/622ÆØF og 92/411 
EØF. Il. Utdrag av vedlegg l til St.prp. 40 
(1993 - 94) kap. XXV Tobakk.) 
Ot.prp. 67, ref.O.tid. 607 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

71 O 3 71 O Statens institutt for folkehelse 
712 3 712 Statens helseundersøkelser 
713 3 713 Statens ernæringsråd 
714 3 714 Statens tobakkskaderåd 
715 3 715 Statens strålevern 
719 Andre forebyggende tiltak 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg

den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 714 og 719.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Erik Solheim pva. SV om utvidelse av 

merkeordningene for mat, oversendt fra Stortinget 
3. juni 1996. 
(Vedlegg: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial- og hel
sedepartementet v/statsråden til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
Innst. S. 60, S.tid. 1597-1602, 1609-1610 
(10.12.96). 
(Forslaget fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
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(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til familie-, 
kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 80 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 61, S.tid. 1597-1602, 1610 (10.12.96) og 
bifalt. 
(l forslag fra Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Interp. fra Reidar Johansen om sammenhengen 
mellom politiske krav om økt effektivisering og 
økende medisinbruk i landbruket. 
S.tid. 2080-2091 (22.1.97). 

4. lnterp. frå Magnhild Meltveit Kleppa om behov 
for forsking som uavhengig av produktutvikling 
kan gå djupare inn i etiske, miljø- og helsemessige 
langtidsverknader. 
S.tid. 2636-2644, 2649-2651 (7.3.97). 
(2 forslag bifalt, henholdsvis l fra Sp og l fra KrF 
om forbud mot kloning av dyr. 3 forslag, 2 fra Sp 
og l fra KrF, sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 54/96 av 4. oktober 1996 om endring av 
protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid innan 
folkehelsa. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 54/96 
av 4.10.96 2. Europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 645/96 EF av 29.3.96. 3. Europaparlaments
og rådsavgjerd nr. 646/96/EF av 29.3.96. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenrikskomiteen 19.2.97.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 126, S.tid. 
2645, 2651 (7.3.97). 

6. lnterp. fra Inga Kval bukt om handlingsplan for 
astma, allergi og inneklima. 
S.tid. 2891-2899 (9.4.97). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp om inneklima i skoler 
og barnehager sendt kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen. 2 forslag, henholdsvis fra Sp og 
KrF, sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. SKOLER Il, 15.) 

7. lnterp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om initiativ 
til en debatt i Norge om ernærings- og matforsy
ningspolitikk. 
S.tid. 3053-3060 (24.4.97). 

8. lnterp. fra Erik Solheim om genmanipulerte pro
dukter på det norske markedet. 
S.tid. 3207-3214, 3227-3228 (7.5.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt næringskomi
teen.) 
(Jf. sakene 10 og 11.) 

9. Forslag fra Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å 
lovfeste barns rett til et godt miljø. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2325, Innst. S. 162, S.tid. 
3332-3333, 3365 (15.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

10. Matkvalitet og forbrukertrygghet. (Matpolitikken 
i en internasjonal ramme; bortfall av grensekon-

troll, andre kvalitetskontrolltiltak; plantevernmid
delrester; risikoanalyser, forskning, forbrukerin
formasjon; genmodifisert mat; forantibiotika; til
setningsstoffer; barnemat; vekstfremmende mid
ler; bestråling; merking, opprinnelsemerking av 
storfekjøtt.) 
(Vedlegg: l. Nasjonal og internasjonal nærings
middelforvaltning. 2. Forkortelser.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 272, S.tid. 
4377-4397, 4406-4409 (18.6.97). 
(15 forslag- ingen bifalt. 5 forslag fra komiteen 
bifalt.) 
(Jf. sakene 8 og 11.) 

11. Forslag fra Erik Solheim pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Stortinget 7. mai 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å forby produksjon, import og 
omsetting av alle genmanipulerte produkter som 
inneholder gener som koder for antibiotikaresis
tens, og å arbeide for internasjonale forbud på 
dette området.» 
Innst. S. 272, S.tid. 4377-4397, 4406-4409 
(18.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. sakene 8 og 10.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å bedre forholdene 

for togpassasjerer med hund, som på de fleste 
strekninger er henvist til å sitte i røykevogn, S.tid. 
2075-2076 (22.1.97). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om midler til å gjen
nomføre den planlagte masseundersøkelsen av 
brystkreft i forsøksfylkene Rogaland, Hordaland, 
Akershus og Oslo, S.tid. 2500 (26.2.97). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om forsking og opplys
ning om moglege samanhengar mellom elektro
nisk stråling og helseproblem som t.d. allergiar, 
astma, epilepsi og kreft, S.tid. 2561-2562 
(5.3.97). 

4. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om direktiver om 
«matsminke», merking av genmanipulert mat og 
tilsetningsstoffer i barnemat, og hvordan Regje
ringa vil opptre i EØS i disse sakene, S.tid. 
2694-2695 (12.3.97). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bedre kontrollen 
med sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker, 
S.tid. 2757-2758 (19.3.97). 
(Jf. sak 11.) 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om å få resten av Vest
Europa med på å gå over til sommertid hele året, 
S.tid. 2876 (9.4.97). 

7. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Skattedirektora
tets syn om at ansatte som deltar på røykeavven
ningskurs til kr 600, skal betale skatt av beløpet 
som for velferdstiltak, S. tid. 3019-3020 
(23.4.97). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å bedre 
Oslo-lufta, som har svevestøv fra biler og utslipp 
fra biler som hovedkilder til forurensningen, S. tid. 
3130-3131 (30.4.97). 
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9. Sp.spm. fra Arne Haukvik om underernæring 
blant innlagde pasientar over 70 år, og at landet 
har 308000 minstepensjonistar, S.tid. 3138-3139 
(30.4.97). 

10. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om sikkerhet for for
brukerne for at hunde- og kattemat ikke innehol
der slakteavfall med prionsmittestoff, som kan 
føre til kugalskap, S.tid. 3143-3144 (30.4.97). 

Il. M.spm. fra Anita Apelthun Sæle om restar av 
sprøytemiddel i 45 pst. av frukt og grønsaker som 
vert importert, og å syta for giftfri mat i kjøkken
avdelinga i Det norske huset, S.tid. 3292-3293 
(14.5.97). 
(Jf. sak 5.) 

12. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om tiltak for å 
redusere faren ved hormonhermende kjemikaliers 
innvirkning på mennesker og dyr, bl.a. uavhengig 
og målrettet forskning, S.tid. 3546-3547 
(28.5.97). 

13. M.spm. fra Terje Riis-Johansen om planene om å 
fjerne grensekontrollen av mat og dyr mot EU og 
EØS-landene, og advarsler fra helsedirektøren og 
Statens næringsmiddeltilsyn, S.tid. 3738-3739 
(4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14om vern mot 

tobakksskader. (Eksportforbud mot snus; alders
grense for innførsel av tobakksvarer; tilsyn med 
overholdelse av loven på fartøyer, oljeinstallasjo
ner og Svalbard.) 
(Vedlegg: I. Rådsdirektiv 89/622ÆØF og 92/41/ 
EØF. Il. Utdrag av vedlegg l til St.prp. 40 
(1993-94) kap. XXV Tobakk.) 
Ot.prp. 67 (1995-96), ref. O.tid. 607 (30.9.96), 
Innst. O. 25, O.tid. 255-257 (10.12.96), Besl. O. 
40, L.tid. 22 (17.12.96). Lov av 17. januar 1997. 
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FOLKETRYGD 

Se også: ELDREOMSORG, SOSIAL VESEN, TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter

minen 1994. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988-1994. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1992 
og 1993. 3. Stillinger i staten.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 431-630 (finansdebatt 11.11.-
12.11.93). 

2. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 
E. Avgifter o.a. til folketrygden for 1994 og F. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangstnæringen for 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-1211.93). 
(34 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og 

fangstmenn 
2541 Dagpenger 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
5. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg

den 1994. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1529, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1766-1868 
(salderingsdebatt 17.12.93). 

6. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1994. 

Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1766-1838, 1868 
(17.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud

sjett-terminen 1992. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnskapet for 
1992. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 24, 
S.tid. 1535 (7.12.93). 

2. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjet
tet for terminen 1993. (Omgrupperinger- oversikt 
over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, og 
over Folketrygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 32, S.tid. 
1591-1593 (9.12.93). 

3. Endringer i bevilgninger under programområde 
33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1993. 
(Kap. 2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere 
og fangstmenn og kap. 2541 Dagpenger.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 16, S.tid. 1595 
(9.12.93). 

4. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1993. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 56, S.tid. 
1766-1842(salderingsdebatt 17.12.93). 

5. Forslag fra Erna Solberg, Anders Talleraas, Anne
lise Høegh og Kjellaug Nakkim om deling av pen
sjonsrettigheter ved skilsmisse. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 642, Innst. S. 95, S.tid. 
2692-2698 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger. 
(l forslag fra H og KrF ikke bifalt. Forslaget i end
ret form og med tilslutning fra Sp, SV og KrF ved
tatt sendt Regjeringen.) 

6. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1993. 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

7. Trygdeoppgjøret 1994. 
(Vedlegg: l. Tabell - Minstepensjon 1970-1993. 
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2 og 3. Sluttprotokoll for forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Landsorganisasjonen i Norge og Funksjons
hemmedes Fellesorganisasjon om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden og andre pensjons
ytelser pr. l. mai 1994. 4. Kap. 5 i rapporten fra 
den partssammensatte arbeidsgruppen som skulle 
vurdere «hvilke faktorer som skal/må tas med i 
vurderingen av utviklingen av grunnbeløpet».) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3683, Innst. S. 194, S.tid. 
4544-4549, 4557-4560 (16.6.94). 
(8 forslag, hvorav 7 ikke bifalt og l fra RV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om innstrammingen 

i reviderte forskrifter for «vikarplass for arbeids
ledige», tidligere «utdanningsvikariater», S.tid. 
709-711 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om å medvirke til at 
permitterte arbeidstakere i Norges Blindeforbund 
kan få rett til dagpenger, S.tid. 1548 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om gjennomføring i 
Norge av den danske modellen for deling av 
arbeid med arbeidsløse, S.tid. 2224-2225 
(16.2.94). 

4. Sp.spm. fra Eva Lian om å bruke arbeidsledig
hetstrygd i eldreomsorgen, slik at ledige hender 
kan brukes til meningsfylt arbeid, S.tid. 
2225-2226 (16.2.94). 

Folketrygd 

5. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om styret i Fol
ketrygdfondet sitt ønske om å plassere deler av 
fondets midler utenlands, S.tid. 2730-2731 
(23.3.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at departementet 
har operert med to satser for produktavgiften som 
dekker en rekke av fiskernes sosiale ordninger, 
slik at betydelige midler kan ha blitt unndratt fol
ketrygden, S.tid. 2847-2848 (13.4.94). 

7. Sp.spm. fra Erna Solberg om at fylkesarbeidskon
toret i Oslo og Akershus har opplyst til firmaet 
Molly Renhold at arbeidsledige kan avslå tilbud 
om arbeid som kun er provisjonslønnet, uten føl
ger for retten til dagpenger, S. tid. 3412-3414 
(IL5 .94). 

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

og i visse andre lover. (Større trygdemessig likhet 
for samboere og ektepar. Økning av særtillegget 
for minstepensjonistektepar. Endringer i reglene 
om pensjon m. v. for personer med utenlandsopp
hold. Endringer i bidragsreglene og andre endrin
ger.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O.tid. 34-48 
(9.12.93), Besl. O. 7, L.tid. 6-8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(12 forslag i Odelstinget og 5 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. I, 2 og PERSONBESKATNING IV, L) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
L A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 

D. Avgifter o.a. til folketrygden for 1995 og E. 
Produktavgift ti/folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangstnæringen for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: L Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 

2. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter
minen 1995. («Den gule bok».) (Endr. i regler om 
administrasjon av Folketrygdfondet- aksjeplasse
ring.) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989-1995. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1993 
og 1994. 3. Stillinger i staten. Vedlegg til innst.: 
Brev av 13.10.94 fra Finansdepartementet til Stor
tingets presidentskap- rettelser til St.prp. 1.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 571-744 (finansdebatt 

27.10.-28.10.94). (For behandlingen av de enkelte 
fagdepartementers budsjett - se ST ATSBUD
SJETTET 1.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og 

fangstmenn 
2541 Dagpenger 
2 542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
5. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg

den 1995. 
(Vedlegg: l . Oppnevning av en «grønn skattekom
misjon». 2. Om fordelingen av eiendom, formue, 
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inntekt og lønnet og ulønnet arbeid mellom kvin
ner og menn i Norge. 3. Tabellvedlegg.) 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1607, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1729-1792, 
1797-1838 (salderingsdebatt 21.12.94). 

6. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1995. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1729-1792, 
1838-1839 (21.12.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud

sjett- terminen 1993. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnskapet for 
1993. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (1993-94), 
Innst. S. 16, S.tid. 571-738, 755 (finansdebatt 
27.10.-28.10.94) og vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen og Stephen 
Bråthen om endring av reglene for opparbeidelse 
av pensjonspoeng. 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 355, Innst. S. 55, S.tid. 
1674-1675 (16.12.94) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Endringer i bevilgninger under programområdene 
28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helse
vern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 
1994. (Omgrupperinger- oversikt over tilleggsbe
vilgninger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 57, S.tid. 
1680-1682 (16.12.94). 

4. Endringer i bevilgninger under programområdet 
33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1994. 
(Kap. 2541 Dagpenger og kap. 2543 Ytelser til 
yrkesrettet attføring.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 67, S.tid. 
1683-1684 (19.12.94). 

5. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1994. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. l. Oversikt over endrin
ger i statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994. 
2.-3. Øking av utgifter, nedsettelse av utgifter, 
vedtatt etter eller foreslått etter salderingen 
17. desember 1993. 4.-5. Øking av inntekter, ned
settelse av inntekter, vedtatt eller foreslått etter 
salderingen 17. desember 1993. 6. Endring av 
utgifter i henhold til S. Il vedtak av 17. desember 
1993. 7. Oversikt over endringer i statens forret
ningsdrift og statlig petroleumsvirksomhet. 8. 
Totale endringer i forhold til S. Ill (1993-94). 9. 
Oversikt over skatter og avgifter. 10. Oversikt 
over statsbudsjettet medregnet folketrygden for 

budsjetterminen 1994.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 
76, S.tid. 1729-1797 (salderingsdebatt 21.12.94) 
og enstemmig bifalt. 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at 5000 gitte ar
beidstillatelser for utenlandske arbeidere i tids
rommet 15. mai til 31. oktober inndras. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2848, lnnst. S. 152, S.tid. 
3487-3489, 3492-3495 (23.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Oscar D. Hill
gaar sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
(Jf. Ill, 3.) 

7. Trygdeoppgjøret 1995. 
(Vedlegg: l. Tabeller - minstepensjon og grunn
beløp 1970-1994, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen i Norge om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden pr. l. mai 1995.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 211, S.tid. 
4208- 4209, 4278-4279 (15.6.95). 

8. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjetterminen 1994. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1994. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

9. Forslag fra Erling Folkvord om endringer i tidsbe
grensingsreglene i arbeidsløysetrygden, bedre 
økonomiske vilkår for arbeidsløse og muligheter 
til å gjennomføre studier og skolegang i ledighets
perioden. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2664 (21.3.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs, framsatt av Odd

vard Nilsen om at staten dekker underskudd i 
Jernbanens sykekasse, S.tid. 1563 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om planer om å fjerne 
80-ukersregelen om rett til dagpenger for dimit
terte soldater, S.tid. 2438-2439 (8.3.95). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det blir gitt 
sesongarbeidstillatelse til 5000 utlendinger for 
jordbær- og hagebruksnæringen samtidig som 
over 150 000 er registrert arbeidsledig, S.tid. 
2593-2594 (15.3.95). 
(Jf. Il, 6) 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om fjerning av ferie
tillegget og at lønn fra sysselsettingstiltak ikke 
lenger skal telle ved utregning av dagpenger i 



-173- Folketrygd 

høringsforslaget til nye arbeidsløysetrygdregler, 
S.tid. 2672-2674 (22.3.95). 

5. Sp.spm. fra Snøfrid Skaare, framsatt av Dag Chri
stopher Weberg om arbeidskontorenes regelverk 
som har medført problemer for arbeidsledige som 
har vært mer interessert i å realisere sine forret-

ningsideer enn å stå passivt i ledighetskø, S.tid. 
2854-2855 (5.4.95). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om utbetaling av ar
beidsledighetstrygd til personer som er permittert 
halve dagen, S.tid. 3496-3498 (24.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter

minen 1996. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990-1996. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1994 
og 1995. 3. Stillinger i staten. Vedlegg til innst.: 
Brev av 11.10.95 fra Finans- og tolldepartementet 
til Stortinget - rettelser til St.prp. 1.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 463-607, 608-615 (finans
debatt 1.-2.11.95). 

2. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto
ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996, G. Fastsetjing av 
avgifier o.a. ti/folketrygden for 1996, H. Produkt
avgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og sel
fangstnæringa for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l. De øvrige ikke bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5701 Diverse inntekter 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og 
fangstmenn 

2541 Dagpenger 
2 542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 
(l forslag fra SV vedr. dagpenger sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1996. 

(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1533, Budsjett
innst. S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 
1861-1911, 1921-1975 (salderingsdebatt 
19.12.95). 

6. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1996. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1861-1911, 1975-1976 
(19.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud

sjett-terminen 1994. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1994. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 25, S.tid. 463-607, 626 (finansdebatt 
l.-2.11.95) og vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til endringer i trygde
og skattelovgivningen som sikrer at aksjeutbytte 
blir skattlagt fullt ut for alle skattytere uten godt
gjørelse, at gevinster av aksjesalg skattlegges fullt 
ut uten regulering av inngangsverdi med skattlagt 
kapital (RISK), at renteinntekter for privatperso
ner inngår i beregningsgrunnlaget for personinn
tekt og at aksjeutbytte, aksjegevinster og renteinn
tekter inngår i grunnlaget for trygdeavgift med lav 
sats.» 
S.tid. 1563, 1574 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. SKATTER IV, 2.) 

3. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet 
for 1995. (Omgrupperinger; oversikt over tilleggs
bevilgninger vedtatt i løpet av året, og over folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 86, S.tid. 1669, 
1684-1685 (12.12.95). 

4. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 85, S.tid. 1670-1671, 1686 (12.12.95). 
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(Komiteens innst. om å be Regjeringen vurdere 
konsekvensene av å oppheve avkortingsreglene og 
legge vurderingen fram i statsbudsjettet for 1997-
enstemmig bifalt.) 

5. Endringer i bevilgninger under programområde 33 
Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 2541 
Dagpenger; kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav 
ved konkurs m.v.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 82, S.tid. 1671, 
1687 (12.12.95). 

6. Tilleggsbevilgning i statsbudsjettet for 1995 under 
Fiskeridepartementet. (Kap. 2540 Stønad under 
arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 71, S.tid. 1690, 
1694 (13.12.95). 

7. Forslag fra Erling Folkvord om endringer i tids be
grensningsreglene i arbeidsløysetrygden, bedre 
økonomiske vilkår for arbeidsløse og muligheter 
til å gjennomføre studier og skolegang i ledighets
perioden. 
Dok. 8: 46 (1994-95), ref. S.tid. 2664 (21.3.95), 
Innst. S. 80, S.tid. 1715, 1722 (14.12.95) og vedlagt 
protokollen. 
(l forslag fra H om å avvise Dok. 8-forslaget ikke 
bifalt.) 

8. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 199 5. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-2. Økning og nedset
telse av utgifter, vedtatt eller foreslått etter salde
ringen 21. desember 1994. 3-4.Økning og nedset
telse av inntekter, vedtatt eller foreslått etter sal
deringen 21. desember 1994. 5. Endring av utgifter 
i henhold til stortingsvedtak av 19. juni 1995. 6. 
Oversikt over endringer i statens forretningsdrift 
og statlig petroleumsvirksomhet. 7. Totale endrin
ger i forhold til S. Ill (1994-95). 8. Oversikt over 
skatter og avgifter. 9. Oversikt over statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1995.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 100, S.tid. 
1861-1911, 1914-1921 (salderingsdebatt 
19.12.95). 

9. Trygdeoppgjøret 1996. 
(Vedlegg: l. Tabeller - minstepensjon og grunn
beløp 1970- 1996, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen i Norge om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden pr. l. mai 1996.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 258, S.tid. 
4378-4380,4411-4412 (17.6.96). 
(l forslag fra SV og KrF ikke bifalt.) 

10. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen om å øke forsørgertillegget fra 17 
kroner pr. barn pr. dag til 2 5 kroner pr. barn pr. 
dag.» 

S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

11. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Det henstilles 
til Regjeringen om å endre dagpengeforskriftene 
slik at arbeidstakeren i ideelle organisasjoner 
også gis rett til dagpenger ved permittering.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96), og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 2.) 

12. Forslag fra Morten Lund pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om at langtidsledige 
over 60 år gis tilbud om alderspensjon.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

13. Forslag fra Børre Rønningen p va. SV oversendt 
fra Odelstinget Il. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen utrede et forslag som gir dagpenge
rettigheter for personer som blir ledige over en 
viss tid etter avsluttet høyere utdanning.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

14. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Rett til ledighets
trygd uten tidsbegrensning så lenge den arbeids
løse ikke har mulighet til å få ordinært arbeid.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

15. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Rett til frivillig pen
sjonering med fulle pensjonsrettigheter fra fylte 
60 år.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

16. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget Il. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17.juni 1966 nr. 12om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Dagpengesatsene 
økes til et nivå som sikrer den trygdede 90 pst. av 
tidligere inntekt for inntekter under 6 G. For ar
beidsledige uten opptjeningsgrunnlag eller med 
lavt grunnlag, fastsettes minimumssatser tilsva
rende folketrygdens minstepensjon.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

17. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Alle arbeidstakere 
som ufrivillig er påtvunget redusert arbeidstid/ 
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deltidsarbeid under 37,5 timer pr. uke rar rett til 
dagpenger. 40 pst-regelen for deltidsarbeidsløse 
oppheves.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

18. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag til endringer i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd som sikrer ar
beidsløse følgende rettighet: Rett til ful/ledighets
trygd kombinert med stipendordninger for ar
beidsløse som vil satse på studier eller annen sko
legang innafor ordinært skoleverk.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

19. Stats rekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1995. 
(Vedlegg: L Oversikter over statsregnskapet for 
1995. IL Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

20. Forslag fra Carl L Hagen til ny§ 110 di Grunn
loven. (Avkastningen av Folketrygdfondet og Pe
troleumsfondet og bruk av fondets midler skal kun 
benyttes til folketrygdens pensjonsutbetalinger.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 10.) 

21. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 11 O e i Grunn
loven. (Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og 
pensjonsrettigheter.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 12.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om endring i lovverket 

slik at norskopplæring for fremmedspråklige kan 
kombineres med dagpengerettigheter, S.tid. 
2566-2567 (28.2.96). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om folketrygdens 
godtgjørelser til privat opphold for en person fra 
Telemark som behandles ved Radiumhospitalet i 
Oslo, S.tid. 2600-2601 (28.2.96). 

3. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Ansgar Gabrielsen om mulighet for dialysebe
handling i hjemmet, S.tid. 2794-2795 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om innskrenkinger i 
trygderettigheter og arbeidsplasser til personer 
som mottar trygd, S.tid. 3129-3130 (17.4.96). 

5. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om Folketrygdfon
dets administrerende direktør opptrer ved stridig
hetene i Aker som privatperson, med fullmakt fra 
styret i Folketrygdfondet eller Finansdepartemen
tet, S.tid. 3181-3183 (24.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Fritak for arbeids

giveravgift; dobbeltbeskatningsavtalen.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 170, Innst. O. 47, O.tid. 
286-290 (21.3.96), Besl. O. 51, 52, 53, 54, L.tid. 
29 (26.3.96). Lov av 29. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, hvorav l 
sendt Regjeringen og l bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd 
(dagpenger under arbeidsledighet), i lov 27. juni 
194 7 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i 
visse andre lover. 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 290, Innst. O. 77, O.tid. 
434-446,463-471 (11.6.96), Besl. O. 76, L.tid. 41 
(18.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 14 sendt Stortin
get (3 sendt Regjeringen, resten ikke bifalt), og 3 i 
Lagtinget, ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 10-18; SYSSELSETTING Il, 10- 15.) 

3. Ny lov om folketrygd (folketrygdloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 20 Forenklet folke
trygdlov. Leder Asbjørn Kjønstad.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 222 (7.3.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter

minen 1997. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991-1997. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1995 
og 1996. 3. Stillinger i staten. 4. Spesielle tiltak for 
Nord-Norge.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 27, Budsjett-innst. S. I (fmans
innstillingen), S.tid. 445-517,518-523 (finansde
batt 31.10.96). (For behandlingen av de enkelte 

fagdepartementers budsjett - se STATSBUD
SJETTET 1.) 

2. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, 
E. Fastsettelse av avgifter m. v. til folketrygden for 
1997 (kap. 5700) og F. Produktavgift til folketryg
den for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 
1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi-
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nansdebatt 31.10.96). 
(43 forslag- ingen bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2600 Trygdeetaten 

2650 ~vkepenger 

2670 Alderdom 
5701 Diverse inntekter 

(l forslag fra sosialkomiteen vedr. arbeidsgiverpe
rioden i sykepengeordningen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 2650.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.1 1.96). 
Budsjett-kap.: 
2540 Stønad under arbeidsløyse til .fiskere og 

fangstmenn 

2541 Dagpenger 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1997. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1508, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1844-1898, 
1906-1957 (salderingsdebatt 20.-21.12.96). 
(l forslag fra komiteen vedr. nye blåreseptmedisi
ner mot beinskjørhet bifalt.) 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1997. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1844-1898, 1957 (20.-
21.12.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Stats rekneskapen medrekna folketrygda for bud

sjett-terminen 1995. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1995. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garanti ansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 15, S.tid. 446-517, 537 (finansdebatt 
31.10.96) og vedlagt protokollen. 

2. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Kap. 2540 og 2541.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 43, S.tid. 1560, 
1563 (5.12.96). 

3. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 

statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; over
sikt over tilleggsbev. vedtatt i 1996 samt folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735-1737 (16.12.96). 

4. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1996. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1.-2. Endringer av utgif
ter/inntekter, vedtatt eller foreslått etter salderin
gen 19.12.95. 3. Endringer av utgifter/inntekter i 
henhold til Innst. S. 283 (1995-96) og stortings
vedtak 21.6.96. 4. Oversikt over endringer i statlig 
petroleumsvirksomhet og statens forretningsdrift. 
5. Totale endringer i forhold til vedtatt budsjett (S. 
Ill) 1996. 6. Oversikt over skatter og avgifter. 7. 
Oversikt over statsbudsjettet medregnet folketryg
den for budsjetterminen 1996.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1614, lnnst. S. 97, S.tid. 
1844- 1898, 1900-1906 (salderingsdebatt 20.-
21.12.96). 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 13. februar 1997: «Stortinget ber 
Regjeringa å undersøke trygdekontorenes erfaring 
med bruk av paragraf 8-5 i lov om folketrygd, og 
konsekvensene for den sykmeldte.» 
S.tid. 2649, 2652 (7.3.97) og ikke bifalt med 58 
mot 34 stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

6. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997 
under Sosial- og helsedepartementet. (Kap. 2670.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 180, S.tid. 
3161 - 3166, 3184-3186 (6.5.97). 

7. Gjennomføring av endringer i folketrygden. Over
gangsregler i forbindelse med omlegging av pen
sjonssystemet i 1991-92. 
(Vedlegg: l. Endr. i folketrygdens pensjonssystem 
1991/1992 - en analyse av overgangsordningene 
og prosedyrene ved innføringen av nye regler. 2. 
Brev av 12. juli 1996 fra Sosial- og helsedeparte
mentet) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 199, S.tid. 
3616-3617, 3644 (2.6.97). 

8. Framlegg frå Børre Rønningen om å be Regje
ringa snarest å legge fram ei sak om tiltaksgaran
tien og dagpengar for langtidsledige som har gått 
ut dagpengeperioden pr. l. januar 1997. 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 226, S.tid. 
3821-3822, 3824 (6.6.97) og vedlagt protokollen. 

9. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om at langtidsledige 
over 60 år gis tilbud om alderspensjon.» 
S.tid. 4038, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. SYSSELSETTING IV, l.) 

l O. Forslag fra Morten Lund pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at laveste sats for 
ytelse pr. dag heves fra 203 kroner til 230 kroner+ 
evt. tillegg.» 



-177 - Folketrygd 

S.tid. 4039, 4095-4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. SYSSELSETTING IV, 1.) 

11. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at ytelsene skal være 
skattepliktige og satsene må justeres tilsvarende 
og laveste dagpengesats skal være 300 kroner 
(0-300 kroner).» 
S.tid. 4039, 4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. SYSSELSETTING IV, 1.) 

12. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringa kome med framlegg om straks tiltak og 
endringar i lov om folketrygd og i lov om tiltak til 
å fremme sysselsetting som inneheld følgjande: l) 
Det ytast heile eller graderte dagpengar til trygdet 
som har hatt arbeidsinntekt i sist avslutta kalen
derår, eller eit gjennomsnitt av dei siste tre 
avslutta kalenderår, på minst l G. 2) ... 3) .. .4) ... 5) ... 
6) ... » 
S.tid. 4039, 4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. SYSSELSETTING IV, 1.) 

13. Trygdeoppgjøret 1997. 
(Vedlegg: l. Tabeller - minstepensjon og grunn
beløp 1970-1997, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen om regulering av grunnbe
løpet i folketrygden pr. l. mai 1997.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 293, S.tid. 
4466-4474, 4539-4542 (19.6.97). 
(6 forslag ikke bifalt, hvorav 2 fra henholdsvis FrP 
og Sp, SV og KrF om økning av særtillegget for 
minstepensjonister med 12 000 kr pr. år.) 

14. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland og Einar 
Steensnæs om å øke grunnpensjonen for ektepar. 
Dok. 8: 88, ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

15. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1996. 
(Vedlegg: L Oversikter over statsregnskapet for 
1996. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 299, S.tid. 
4554-4619, 4667 (20.6.97). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om at arbeidsledige folke

valgte får redusert dagpengeutbetaling fordi de 
mottar møtegodtgjørelse, S.tid. 1521-1522 
(4.12.96). 

2. M.spm. fra Per-Kristian Foss om en uttalelse fra 

statssekretæren i Finansdepartementet om at det er 
penger nok til fremtidige pensjoner, S.tid. 
2168-2169 (29.1.97). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om vilkåra i syssel
settingstilbodet for de i som har gått ut dagpenge
perioden utan å ha fått arbeid, S.tid. 2174 
(29.1.97). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at ein arbeidslaus 
vert utestengt frå dagpengar i åtte veker fordi ho 
sa opp den tidlegare jobben, då ho ikkje fekk løn i 
samsvar med tariff, S.tid. 2274 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at en arbeidssøker 
ble fratatt dagpenger for 8 uker etter ikke å ha del
tatt i et informasjonsmøte på arbeidskontoret pga. 
vanskelige vær-og føreforhold, S.tid. 2442-2443 
(19.2.97). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at opptjenings
grunnlaget for nye dagpenger ikke lenger skal 
omfatte inntekt fra vikarplass, KAJA, sysselset
tingstiltak i offentlig sektor m. v., S.tid. 
2560-2561 (5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Hilde Fraj}ord Johnson, framsatt av 
Einar Steensnæs om at yrkeshemmede etter ny for
skrift ikke lenger skal få opparbeide dagpengeret
tigheter i jobben (fase 2) i arbeidsmarkedsbedrift, 
S.tid. 2689-2690 (12.3.97). 

8. Sp.spm. fra Erna Solberg om å følge opp Stortin
gets vedtak om å endre ekteskapsloven slik at det 
blir lettere å få tilkjent ektefellebidrag over lengre 
tid etter skilsmisse, S.tid. 2704 (12.3.97). 

9. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om hvorvidt Folke
trygdfondet, Postbanken og Den norske Bank sin 
opptreden som aktive oppkjøpsaktører i finans
markedet er ledd i realiseringen av bankene som 
samfunnsinstitusjoner, S.tid. 2915-2916 
(16.4.97). 

10. Sp.spm. fra Arne Haukvik om underernæring 
blant innlagde pasientar over 70 år, og at landet 
har 308000 minstepensjonistar, S.tid. 3138-3139 
(30.4.97). 

11. M.spm. fra Tove Kari Viken om et lønnsmessig 
løft for minstepensjonistene, som har en kvinnean
del på bortimot 85 prosent, S.tid. 3294-3295 
(14.5.97). 

12. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om nivået 
på minstepensjonane på ca. 66000 kr året, S.tid. 
3407 (21.5.97). 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Carl 
l. Hagen om Regjeringens syn på et grunnlovsfor
slag om grunnlovsvern av pensjonsrettigheter mot 
endringer som er negative for pensjonistene, S.tid. 
3554-3555 (28.5.97). 

14. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å bygge opp et reelt 
pensjonsfond for Folketrygden ved å overføre stat
lige aksjer som er finansielle investeringer, f.eks. 
fra DnB, Kreditkassen, Statoil, Telenor og Norsk 
Hydro, S.tid. 3555-3556 (28.5.97). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 

og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Ar
beidsgiverperioden i sykepengeordningen; syke
penger ved sterilisering; avkorting av alderspen
sjon; skyssutgifter i hjemmesykepleien; tekniske 
hjelpemidler til funksjonshemmede elever; hjelpe
middelsentralene - vedtaksmyndighet og ankead
gang.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 26, Innst. O. 16, O.tid. 163, 
183 (5.12.96), Besl. O. 29, L.tid. 15 (10.12.96). Lov 
av 20. desember 1996. 
(Jf. IV, 3.) 

2. Endringer i folketrygdloven og i arbeidsmiljølo
ven. (Stønadsordninger for foreldre med syke 
barn; avvikling av Rikstrygdeverkets styre.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 390, Innst. O. 46, O.tid. 
398-487 (13.2.97), Besl. O. 70-71, L.tid. 32-34 
(20.2.97). Lov av 28. februar 1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3-4.) 

3. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover. (Oppfølging av Velferdsmeldingen.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 39, lnnst. O. 46, O.tid. 
398-487 (13.2.97), Besl. O. 70-71, L.tid. 32-34 

(20.2.97). Lov av 28. februar 1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5 og IV, 1-2, 4.) 

4. Ny lov om folketrygd (folketrygdloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 20 Forenklet folke
trygdlov. Leder Asbjørn Kjønstad.) 
Ot.prp. 29 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
lnnst. O. 46, O.tid. 398-487 (13.2.97), Besl. O. 
70-71, L.tid. 32-34 (20.2.97). Lov av 28. februar 
1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2-3.) 

5. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover (Samleproposisjon). (Behovsprøvet grav
ferdsstønad; rehabiliteringspenger; opplysninger 
om yrkesbetinget kreft fra Kreftregisteret til Riks
trygdeverket.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 508, Innst. O. 68, O.tid. 
571-575 (12.5.97), Besl. O. 82, L.tid. 42 
(29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
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FORBRUKERSAKER 

Se også: HANDEL, VAREHANDEL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Admi
nistrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
860 3860 Forbrukerrådet 
861 Forbrukspolitisk forskning, internasjonalt 

samarbeid m.m. 
862 Positiv miljømerking 
866 3866 Statens institutt for forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 
869 Produktsikkerhet 

1570 4570 Konkurransetilsynet 
2. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 

under Barne- og familiedepartementet og Kommu
nal- og arbeidsdepartementet - om organiserin
gen av et forvaltningsapparat for forbrukersikker
het. (Kap. 537 Elektrisitetstilsynet, etablerings
kostnader mot innsparing på kap. 800, 861 og 
869.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg 2, S.tid. 1764 (16.12.93). 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 
under Barne- og familiedepartementet og Kom
munal- og arbeidsdepartementet- om organiserin
gen av etforvaltningsapparatfor forbrukersikker
het. (Overføring av midler fra kap. 800, 861 og 
869 til kap. 537 Elektrisitetstilsynet.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1765 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey og Eilef A. Meland om 

innsamling og destruksjon av haloner og av KFK i 
hvitevarer og kjøleanlegg. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.4.94 fra Miljø
verndepartementet, statsråden, til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1869, Innst. S. 201, S.tid. 
4532-4541, 4542-4544 (16.6.94) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. l forslag 
fra A ikke bifalt. Komiteens innstilling om etab
lering av et innsamlingssystem og utredning av 
ulike finansieringsløsninger bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grethe Fossli om at departementet 

vurderer å oppheve forskriftene for merking av 
lærvarer, tekstilvarer og klær av 26. mars 1984, 
S.tid. 727-728 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om en vurdering av 
hvordan fastsettelsen av utgifter for barn prakti
seres i gjeldsordningsloven, S.tid. 2095-2096 
(9.2.94). 

3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om felles grenser på 
forsikringsvilkår, unntatt pris, som vil gjøre det 
lettere å sammenligne tilbudene, S.tid. 2558 
(16.3.94). 

4. Sp.spm. fra Stephen Bråthen om avgiftskrav på 
170000-300000 kr til kjøpere av britiske terreng
biler fordi selgeren, en verkstedeier i Oslo, har 
bedrevet svindel med chassisnumre, S.tid. 
3292-3293 (4.5.94). 

5. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å stramme inn ret
ningslinjene for hvilke personopplysninger sosial
kontorene kan utlevere i forbindelse med gjelds
forhandlinger for klienter, S.tid. 3439-3440 
(11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Grethe Fossli om utviklingen av inn
gåtte avtaler under gjeldsordningsloven, både fri
villige og tvungne, S.tid. 3448 (18.5.94). 

7. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om køproblemer for 
virksomheter som søker godkjenning hos Norsk 
Akkreditering for å kunne foreta produktkontroll 
etter EØS-avtalen, S.tid. 3456-3457 (18.5.94). 

8. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om vurderinger fra 
norsk side av virkninger av det såkalte matsminke
direktivet, som EU er i ferd med å behandle, S.tid. 
3844-3845 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tekniske kontrollorgan som har til opp

gåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter 
EØS-avtalen o.a. (Endr. i lov om mål og vekt.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 224, Innst. O. 43, O.tid. 
355-357 (3.6.94), Besl. O. 53, 54, L.tid. 27-28 
(10.6.94). Lov av 16. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 7.) 

2. Endring i avtaleloven. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93/13 EØF om urime
lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
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utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 

Ot.prp. 89, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Admi
nistrasjonsdepartementet. Budsjett-innst. S. 2, 
S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

860 3860 Forbrukerrådet 
862 Positiv miljømerking 
865 Forbrukspo/itisk forskning, forbrukersikker

het og internasjonalt samarbeid m.m. 
866 3866 Statens institutt/or forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 

1570 Konkurransetilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. februar 1995: 

«Stortinget mener det bør utøves kontroll med inn
holdet i tobakksproduktene, og ber Regjeringen 
vurdere om en kan ta dette inn under 
produktkontroll loven.» 
S.tid. 2185 (7.2.95) og bifalt. 
(Jf. FOLKEHELSE IV, l.) 

2. lnterp. fra Eilef A. Meland om utviklingen på dag
ligvaremarkedet og lovregler som kan motvirke 
den markedsmakt som matvarekjedene represen
terer. S.tid. 2420- 2435 (7.3.95). 
(3 forslag, hvorav l fra Eilef A. Meland ikke bifalt 
og 2 fra RV sendt Regjeringen - se REGJERlN
GEN OVERSENDT 1.) 

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 18/95 av 27. februar 1995 om end
ring av vedlegg XIX til EØS-avtalen. Innlem
melse i EØS-avtalen av Direktivet om deltids
bruksrett ti/fast eiendom (time-share). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbruker
vern). 2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/ 
47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjø
peren i forbindelse med visse aspekter ved avtaler 
om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshareav
taler).) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 188, S.tid. 
3698-3699, 3725 (6.6.95). 

4. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til
takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2744 (28.3.95). (Ikke 
behandlet.) 

5. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis 
Johansen om at byfomyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfornyede borettslag. 

Dok. 8: 68, ref. S.tid. 3017 (2.5.95). (Ikke behand
let.) 

6. Forslag fra John I. Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om lovendringer som kan føre til større og reell 
brukerinnflytelse på alle relevante områder for 
offentlig tjenesteyting. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

7. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. 
Dok. 8: 80, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

8. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup
pesøksmål. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om prisreduksjonene til 

produsent på en rekke landbruksprodukter de se
nere år kan komme forbrukerne til gode, S. tid. 
1887-1889 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om forskrift om be
handling av skatte- og avgifiskrav med hjemmel i 
gjeldsordningsloven som krever at skatter skal 
nedbetales i løpet av to år, S.tid. 1909-1910 
(18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om strømprisutviklingen 
etter omorganiseringen av de kommunale energi
verkene, S. tid. 2327-2329 (22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om at fagorgani
serte som får hjelp gjennom gjeldsordningsloven 
må si opp medlemskapet, S.tid. 2860-2861 
(5.4.95). 

5. Sp.spm. fra Lars Sponheim om grensene for hånd
heving av forbudet mot å reklamere for livssyn 
eller politiske budskap i kringkastingen, S.tid. 
2968-2969 (26.4.95). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EU-direktivene 
om tilsettingsstoffer i mat (matsminkedirektivene) 
som skal innlemmes i EØS-avtalen vil bli forelagt 
Stortinget, da de kun krever forskriftsendringer, 
S.tid. 3589-3590 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i avtaleloven. (Tilpassing av avtaleloven 

som følge av EØS Il.) 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93/13/EØF om urime
lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 
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Ot.prp. 89 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 10, O.tid. 148-149 (1.12.94), Besl. O. 14, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 6. januar 1995. 

2. Lov om pakkereiser. 
(Vedlegg: Utredning om lov om pakkereiser av 
lagdommer Hans Petter Lundgaard. Bilag: l. 
Rådsdirektiv 90/314/EØF om pakkereiser. 2. 
Avtale mellom Forbrukerrådet og Den Norske 
Reisebransjeforening og Reklamasjonsnemnda 
for selskapsreiser. 3. Alminnelige vilkår for sel
skapsreiser.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 593, Innst. O. 60, O.tid. 

746-751 (6.6.95), Besl. O. 65, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 25. august 1995. 
(Jf. IV, 4.) 

3. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 
med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 593 (27.4.95) og ikke 
behandlet. 

4. Endringer i pakkereiseloven (reisegaranti). 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 
(Jf. IV, 2.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Admi
nistrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
860 3860 Forbrukerrådet 
862 Positiv miljømerking 
865 Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersik

kerhet og internasjonalt samarbeid 
866 3866 Statens institutt for forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 

1550 4550 Konkurransetilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis 

Johansen om at byfornyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfomyede borettslag. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 25.10. og 
30.3.95 fra Oslo kommune Byrådsavdeling for 
kultur og byutvikling til kommunalkomiteen.) 
Dok. 8: 68 (1994-95), ref. S.tid. 3017 (2.5.95), 
Innst. S. 36, S.tid. 1225-1265, 1277-1278 
(22.11.95) og vedtatt sendt Regjeringen for nær
mere oppfølging ved salderingen av statsbudsjet
tet for 1996. 
(l forslag fra A ikke bifalt.) 
(Jf. BOLIGBYGGING I, 1.) 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.95 fra Finans- og 
tolldepartementet, fmansministeren, til finansko
miteen. Undervedlegg: Beløpsgrenser og fra
dragsbeløp i skatteloven.) 
Dok. 8: 80 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 41, S.tid. 1348-1353, 1359 (24.11.95) og 
avvist. 

(3 forslag fra H og Stephen Bråthen, herav l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. 2 forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt.) 

3. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup
pesøksmål. 
Dok. 8: 97 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 62, S.tid. 1575-1576, 1602 (8.12.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og ev. for
slag. 

4. Forslag fra John I. Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om lovendringer som kan føre til større og reell 
brukerinnflytelse på alle relevante områder for 
offentlig tjenesteyting. 
Dok. 8: 76 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 84, S.tid. 1712-1713, 1721 (14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen foreta de nødvendige lovendringer slik at pri
vate meierier kan etableres utenom Riksoppgjørs
systemet og ordningen med offentlig bestemte 
melkekvoter for å oppnå reell konkurranse mel
lom private meierier og Norske Meierier. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 923, Innst. S. 93, S.tid. 
2068-2077, 2086-2087 (23.1.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Hikke bifalt.) 

6. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om kontroll av varer i 
EØS-området og Norge i forhold til innhold av 
miljøgifter og faregrad for menneskers liv og 
helse. 
S.tid. 2394-2406, 2407- 2408 (20.2.96). 
(2 forslag fra Sp, herav l om en melding om mat
kvalitet og forbrukersikkerhet bifalt.) 

7. Forslag fra Paul Chaffey om å be Regjeringen 
varsle norsk veto i EØS mot «matsminkedirekti
vene». 
(Vedlegg til innst.: l.-2. Brev av 24.4.96 fra le
deren i utenrikskomiteen til handelsminister Grete 
Knudsen, og svarbrev fra handelsministeren.) 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 185, S.tid. 
3619-3630, 3672 (23.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Morten Lund, Eilef A. Meland og Sol-
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veig Sollie om å be Regjeringen sette i verk en 
ordning med kontinuerlig kartlegging av prisut
viklingen på norskproduserte matvarer for å kon
trollere om forbrukerne oppnår den priseffekt som 
er tilsiktet gjennom de vedtak som gjøres i Stortin
get. 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 2040, Innst. S. 197, S.tid. 
3679-3688, 3691 (24.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

9. lnterp. fra Erik Sol heim om å utvide dagens mer
kingsbestemmelser for matvarer. 
S.tid. 3785 - 3802 (3.6.96). 
(l forslag fra SV vedtatt oversendt familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 

10. Forslag fra Tetje Riis-Johansen, Marit Arnstad og 
Syv er Berge om å forby bruk av veksthormoner i 
norsk matproduksjon og om å forby omsetning av 
matvarer som er produsert ved hjelp av veksthor
moner. 
(Vedlegg til innst.: l. -4. Brevveksling mellom 
næringskomiteen og Landbruksdepartementet 
v/statsråd Øyangen.) 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 232, S.tid. 
4106-4120, 4136 (11.6.96) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

Il. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til
takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
Dok. 8: 57 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95). 
(Ikke behandlet.) 

12. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
Dok. 8: 80, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 

av Magnhild Meltveit Kleppa om offentliggjøring 
av listen over produkter som inneholder miljøfor
styrrende miljøgifter, S.tid. 935-936 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kontrollen med 
gatekjøkkenmat, S.tid. 937-938 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å styr
kja Forbrukarrådet sine fylkeskontor, S.tid. 
938-939 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvor mange som 
har oppnådd en frivillig utenomrettslig gjeldsord
ning etter at gjeldsordningsloven trådte i kraft, 
S.tid. 2060-2061 (17.1.96). 

5. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om EUs direktiv om 
sikkerhetskrav til fritidsbåter, S.tid. 2350-2351 
(14.2.96). 

6. Sp.spm. fra Tor Nymo om saksbehandlingstiden 
for gjeldsordningssaker hos namsmannen, S.tid. 
3377-3378 (8.5.96). 

7. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om sikring av 
kvalitetsmessig og sikkerheitsmessig godt arbeid i 
elektrobransjen, S.tid. 3861-3862 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 

med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34 (1994-95), ref. O.tid. 593 (27.4.95), 
Innst. O. 22, O.tid. 128-131 (14.12.95), Besl. O. 
26, L.tid. 20 (18.12.95). Lov av 22. desember 
1995. 
(l forslag i Lagtinget fra H ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om mer
king av forbruksvarer. (Utvidelse av loven til å 
omfatte andre varer enn forbruksvarer; tilpasning 
til EU-retten.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 17, Innst. O. 28, O.tid. 
131 - 132 (14.12.95), Besl. O. 28, L.tid. 20 
(18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

3. Endringer i pakkereiseloven (reisegaranti). 
Ot.prp. 71 (1994 - 95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 26, O.tid. 133-135 (14.12.95), Besl. O. 
30, L.tid. 20 (18.12.95). Lov av 22. desember 
1995. 

4. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 
med markedsføring og avtalevilkår. 
Ot.prp. 70, ref. O. tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Admi
nistrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
860 3860 Forbrukerrådet 
862 Positiv miljømerking 

865 Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersik
kerhet og internasjonalt samarbeid 

866 3866 Statens institutt for forbruksforskning 
868 Forbrukerombudet 

1550 4550 Konkurransetilsynet 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til

takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.4.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråd Thorbjørn Berntsen 
til energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 57 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95), 
Innst.S. 11, S.tid. 1482-1490, 1505-1506 
(3.12.96) og enstemmig vedlagt protokollen. 
( 4 forslag fra Sp, SV og KrF og 1 forslag fra SV -
alle sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

2. Interp. fra Erik Solheim om initiativer til bredt 
politisk samarbeid for omlegging av forbruks
mønster, næringsstruktur og samfunnsform for å 
gjøre om Norge til en miljønasjon i det 21. år
hundre. 
S.tid. 1536-1543 (4.12.96). 

3. Forslag fra Erik Solheim pva. SV om utvidelse av 
merkeordningene for mat, oversendt fra Stortinget 
3. juni 1996. 
(Vedlegg: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial- og hel
sedepartementet v/statsråden til familie- og kultur
og administrasjonskomiteen.) 
Innst. S. 60, S.tid. 1597-1602, 1609-1610 
(10.12.96). 
(Forslaget fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT L) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til familie-, 
kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 80 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 61, S.tid. 1597-1602, 1610 (10.12.96) og 
bifalt. 
(l forslag fra Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 866/3866.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

6. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H oversendt fra 
Odelstinget 10. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til endring av lov om 
markedsføring slik at forbudet mot tilgift og utlod
ning fjernes.» 
S.tid. 1815, 1833 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

7. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV og KrF over-

sendt fra Odelstinget 10. desember 1996: «Stortin
get ber Regjeringa utrede spørsmålet om innføring 
av avgift på omsetning av reklame og komme til
bake til Stortinget med utredningen.» 
S.tid. 1815-1816, 1833 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, L) 

8. Redegjørelse av landbruksministeren om utvidelse 
av EØS-avtalen på veterinærområdet (forenkling 
av norsk import og eksport av matvarer og dyre
kontroll med EU; oppheving av grensetoll; WTO
avtalen.) 
S.tid. 2007-2015 (16.1.97), S.tid. 2092-2124, 
2129-2130 (23.1.97). (Ved alternativ votering 
bifalles forslag om behandling i et senere møte 
med 64 stemmer, mot 43 for forslag om komitebe
handling. 3 forslag, hvorav l fra Sp om opprinnel
sesmerking av matvarer sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 forslag ikke 
bifalt.) 

9. Forslag fra Jorunn Hageler og Erik Solheim om at 
Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestil
lingsombudet og Forbrukerombudet. 
Dok. 8: 108 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 107, 
S.tid. 2525-2531,2543-2544 (27.2.97) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling Il om 
ombudenes roller og uavhengighet enstemmig 
bifalt.) 

10. Forslag fra Roy N. Wetterstad om opphevelse av 
åpningstidsloven. 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 444, Innst. S. 106, S.tid. 
2531-2534, 2544 (27.2.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik 
Solheim om økt satsing på økologisk landbruk. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.1.97 fra næringsko
miteen v/Lars Gunnar Lie til Landbruksdeparte
mentet og svarbrev av 12.2.97 fra statsråden.) 
Dok. 8: 19, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 125, S.tid. 
2625-2630, 2632 (6.3.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Forslaget, fremsatt av Sp og KrF, sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT l. l for
slag fra SV ikke bifalt.) 

12. Forslag fra Annelise Høegh, Tore A. Liltved og 
Siri Frost Sterri om å bedre tilgjengeligheten av 
lovlig omsatt alkohol og myke opp Vinmonopolets 
detaljsalg. 
Dok. 8: 34 (1994-95), ref. S.tid. 2292 (21.2.95), 
Innst. S. 150, S.tid. 2902, 2904 (15.4.97) og ikke 
bifalt. 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV,) 

13. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om initiativ 
til en debatt i Norge om ernærings- og matforsy
ningspoli tikk. 
S.tid. 3053-3060 (24.4.97). 

14. Interp. fra Erik Solheim om genmanipulerte pro
dukter på det norske markedet. 
S.tid. 3207-3214, 3227-3228 (7.5.97). 
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(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt næringskomi
teen.) 
(Jf. sakene 16-18.) 

15. Forslag fra Jorunn Hage1er om å be Regjeringen 
fremlegge en egen stortingsmelding om prinsipper 
og mål for en helhetlig forbrukerpolitikk med ut
gangspunkt i nye forbrukerpolitiske utfordringer. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 21.3.97 fra Barne
og familiedepartementet v/statsråd Sylvia Brustad 
til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 29, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 160, S.tid. 
3330-3332, 3365 (15.5.97). (Komiteens innst. om 
en melding enstemmig bifalt.) 

16. Matkvalitet og forbrukertrygghet. (Matpolitikken 
i en internasjonal ramme; bortfall av grensekon
troll, andre kvalitetskontrolltiltak; plantevernmid
delrester; risikoanalyser, forskning, forbrukerin
formasjon; genmodifisert mat; fOrantibiotika; til
setningsstoffer; barnemat; vekstfremmende mid
ler; bestråling; merking, opprinnelsemerking av 
storfekjøtt.) 
(Vedlegg: l. Nasjonal og internasjonal nærings
middelforvaltning. 2. Forkortelser.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 272, S.tid. 
4377-4397,4406-4409 (18.6.97). 
(15 forslag- ingen bifalt. 5 forslag fra komiteen 
bifalt.) 
(Jf. sakene 14, 17 og 18.) 

17. Forslag fra Erik Solheim pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Stortinget 7. mai 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å forby produksjon, import og 
omsetting av alle genmanipulerte produkter som 
inneholder gener som koder for antibiotikaresis
tens, og å arbeide for internasjonale forbud på 
dette området.» 
Innst. S. 272, S.tid. 4377-4397, 4406-4409 
(18.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. sakene 14, 16 og 18.) 

18. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Anne 
Enger Lahnstein og Marit Arnstad om merking av 
genmodifiserte organismer og matvarer som er 
framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte 
organismer. 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 279, S.tid. 
4397,4409 (18.6.97) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sakene 14, 16-17.) 

19. Forslag fra Inga Kval bukt, Magnar Sortåsløkken, 
Erling Folkvord, Valgerd Svarstad Haugland og 
Lars Sponheim om å sette i gangforsøk med bru
kerkontor. 
Dok. 8: 103, ref. S.tid. 4227 (16.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

20. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvalt
ning av gjeldsordningsloven. 
(Vedlegg: Rapport - Riksrevisjonens undersøkel
se vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven.) 
Dok. 3: 13. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om at Konkurransetilsy

net på tross av SIFO-dokumentasjon av betydelig 
konkurransesvekkelse i dagligvarehandelen lar de 
fire store kjedene øke sin makt og fortjeneste, 
S.tid. 1534-1535 ( 4.12.96). 

2. M.spm. fra Thorhild Widvey om Telenors forbru
kerfiendtlige politikk på et monopolområde gjen
nom henimot en fordobling av lokaltakstene, 
S.tid. 2066-2067 (22.1.97). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om at Regjeringen ifølge 
pressen ikke vil nedlegge veto i EØS mot genmo
difisert mais eller kreve bedre merkeordning for 
genmodifisert mat enn hva EU har, S. tid. 2287 
(5.2.97). 

4. M.spm. fra Reidar Johansen om hvilke ufravike
lige krav vedrørende matkvalitet Regjeringen set
ter overfor EU i EØS-sammenheng, S.tid. 
2435-2436 (19.2.97). 

5. Sp.spm. fra Terje RUs-Johansen om direktiver om 
«matsminke», merking av genmanipulert mat og 
tilsetningsstoffer i barnemat, og hvordan Regje
ringa vil opptre i EØS i disse sakene, S.tid. 
2694-2695 (12.3.97). 
(Jf. sak 7 .) 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om at flere kommu
ner pga. nye forskrifter har planer om å legge ned 
lekeplasser fordi de blir for dyre å drive, S.tid. 
2707 (12.3.97). 

7. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvordan 
Regjeringen vil opptre i EØS når det gjelder mer
king av all genmanipulert mat, S.tid. 2748-2749 
(19.3.97). 
(Jf. sak 5.) 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bedre kontrollen 
med sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker, 
S.tid. 2757-2758 (19.3.97). 
(Jf. sak 11.) 

9. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikkerhet for for
brukerne for at hunde- og kattemat ikke innehol
der slakteavfall med prionsmittestoff, som kan 
føre til kugalskap, S.tid. 3143-3144 (30.4.97). 

10. M.spm. fra Harald Ellefsen om forslaget om en ny 
lukkelov for butikker, der lokalets størrelse vil 
avgjøre om man kan holde åpent på kveldstid og 
søndager, S.tid. 3196-3198 (7.5.97). 
(Jf. sak 12.) 

11. M.spm. fra Anita Apelthun Sæle om restar av 
sprøytemiddel i 45 pst. av frukt og grønsaker som 
vert importert, og å syta for giftfri mat i kjøkken
avdelinga i Det norske huset, S.tid. 3292-3293 
(14.5.97). 
(Jf. sak 8.) 

12. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om at den nye 
lukke/oven er blitt begrunnet med at 60 pst. av for
brukerne ikke ønsker søndagsåpne butikker, S.tid. 
3539-3540 (28.5.97). 
(Jf. sak 10.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 

med markedsføring og avtalevilkår. (God mar
kedsføringsskikk; kjønnsdiskriminerende 
reklame; tilgift og utlodding i markedsføringen; 
rabattkort; miljømerking.) 
Ot.prp. 70 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 30, O.tid. 205-210, 236-237 (10.12.96), 
Besl. O. 34, L.tid. 20 (17.12.96). Lov av 3l.januar 
1997. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, og l i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6 og 7.) 

2. Endringar i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske 
kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre 
samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 390, Innst. O. 52, O.tid. 496, 
501 (6.3.97), Besl. O. 75, L.tid. 36 (20.3.97). Lov 
av 2. mai 1997. 

3. Forslag fra Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. 
Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 
4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeids
miljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j 
slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved 
norske bibliotek.) 
Dok. 8: 64, ref. O.tid. 527, Innst. O. 64, O.tid. 
591-593, 618 (20.5.97), Besl. O. 84, L.tid. 43 
(29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 
(Forslaget bifalt.) 

4. Lov om avta/ar med forbrukar og oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslova). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 9 Forbrukarentre
priselov. Leder Kåre Lilleholt. NOU 1993: 20 
Kjøp av ny bustad. Leder Kåre Lilleholt. Vedlegg 
til innst.: Oversettelse til bokmål av komiteens 
forslag til vedtak.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 374, Innst. O. 61, O.tid. 
612-617, 629-642 (20.5.97), Besl. O. 91, L.tid. 
44-45 (29.5.97). 
Besl. L. 2 (annullert), L.tid. 46 (5.6.97). Lov av 
13. juni 1997. 
(3 forslag i Odelstinget, deler av forslag fra Sp, H, 
KrF, Wetterstad og Haukvik bifalt. 3 forslag i 
Lagtinget, l fra Sp, H og KrF bifalt (lagtingsan
merkning). Lagtingsanmerkningen annullert i nytt 
lagtingsmøte 5.6.97.) 

5. Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspart
loven). 
(Vedlegg: EU-direktiv 94/47 om timeshare. 
Undervedlegg: Opplysninger som avtalen 
omhandlet i artikkel 4 minst skal inneholde.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 564, lnnst. O. 81, O.tid. 782, 
787-790 (29.5.97), Besl. O. 101, L.tid. 51-52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 

6. Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpnings
tidsloven). (Handel på kveldstid, søndager og and
re helligdager; en<lr. i arbeidsmiljøloven.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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FORSIKRING 

Se også: BANKER, FINANSER, SOSIAL VESEN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Einar Olav Skogholt om forsikringssel

skapenes praksis med å utelukke funksjonshem
mede og andre store søkergrupper som represen
terer en forsikringsmessig risiko. S.tid. 
3545-3554 (20.5.94). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 
(Vedlegg: l. Oversikt over ikke-statlige virksom
heter som er medlemmer i Statens Pensjonskasse. 
2. En modell for en fondsoppbygget pensjonsord
ning. Statens Pensjonskasse - fondsbasert ord
ning. Pensjonsordning for Statkraft og Institutt for 
Energiteknikk. Deler av en rapport fra en arbeids
gruppe under Administrasjonsdepartementet, 
avgitt 19. mai 1993.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2808, lnnst. S. 159, S.tid. 
3935-3941 (6.6.94). 
(3 forslag fra H og Wetterstad, hvorav 2 ikke bifalt 
og l sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å bidra til at UN! 

Storebrand avhender V ærdalsbruket i tråd med 
vilkårene for dispensasjonen fra forsikringsvirk
somhetslovens bestemmelser, S.tid. 1883-1884 
(12.1.94 ). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mulighet for 
anvendelse i statlige etater av en «helseforsikring» 
fra forsikringsselskapet Vesta som muliggjør rask 
behandling av nøkkelpersonale, S.tid. 1889-1890 
(12.1.94). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om innsyn i private 
personregister der opplysningane er manuelt 
lagra, t.d. for forsikringstakarar, S.tid. 2450 
(2.3.94). 

4. Sp.spm. fra Lars Sponheim om felles grenser på 
forsikringsvilkår, unntatt pris, som vil gjøre det 
lettere å sammenligne tilbudene, S.tid. 2558 
(16.3.94). 

5. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om et lovforbud 
mot at forsikringsselskaper krever, mottar eller 

bruker opplysninger om en persons arveanlegg, 
S.tid. 3423 (11.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sikring mot og erstatning for naturskader 

(naturskade loven). 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 5, Innst. O. 23, O.tid. 
155-167 (24.2.94), Besl. O. 34, L. tid. 17-18 
(3.3.94). Lov av 25. mars 1994. 
(3 forslag fra Sp, SV og KrF og 2 forslag fra Sp og 
SV, ikke bifalt.) 

2. Endringer i naturskadeforsikringsloven og natur
skade/oven (avkorting). 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 169, Innst. O. 31, O.tid. 225 
(28.4.94), Besl. O. 39, L.tid. 21 (5.5.94). Lov av 
27. mai 1994. 

3. Endringer iforsikringslovgivningen m.v. (Endr. i 
patentloven - patenttid for legemidler; produktan
svarsloven; yrkesskadeforsikring; forsikringsav
taleloven; naturskadeforsikring - brannforsikring 
tegnet i utlandet; nytt system for europeisk ar
beidsformidling- EURES.) 
(Vedlegg: l. Rådsforordning (EØF) nr. 1768/92-
med de endringer og tillegg som følger av vedlegg 
XVII punkt 6 til EØS-avtalen, protokoll l til 
avtalen og avtalen for øvrig. 2. Rådsforordning 
(EØF) nr. 2434/92- med de endringer og tillegg 
som følger av vedlegg V punkt 2 til EØS-avtalen, 
protokoll l til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 273, Innst. O. 68, O.tid. 
610-617 (14.6.94), Besl. O. 77, L.tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. 2 for
slag i Lagtinget, henholdsvis fra H og fra Sp og 
SV ikke bifalt.) 

4. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsik
ringsvirksomhet m. v. (endringer i forbindelse med 
tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen 
m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.94 fra Finans
departementet, statsråden, til Harald Ellefsen.) 
Ot.prp. 77, ref. O .tid. 309, Innst. O. 72, O.tid. 
627-631 (14.6.94), Besl. O. 83, L.tid. 43 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 
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1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l . Redegjørelse av justisministeren om flomkatastro-

fen (med påfølgende debatt). 
S.tid. 4051-4064 (14.6.95) og vedlagt protokol
len. (En representant fra hver partigruppe samt 
justisministeren fikk ordet en gang i inntil 5 
minutter etter redegjørelsen.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Flomskader på Østlandet og foreløpige bevilgnin
ger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3978, Innst. S. 224, S.tid. 
4424-4441 , 4442-4443 (19.6.95). 
(7 forslag; 2 ikke bifalt. 5 forslag, herav 2 fra Sp 
og RV og 3 fra RV, samt l forslag fra komiteen 
sendt Regjeringen. Komiteens innst. om bl.a. en 
proposisjon om lov og forskrifter for erstatning 

etter natur- og avlingsskader enst. bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre studentene 

ved Politihøgskolen gode forsikringsordninger 
mot eventuelle økonomiske tap som resultat av 
skader påført under utdanningen, S.tid. 1967 
(25.1.95). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem om at yrkesskadeforsikringen ikke funge
rer i tråd med de forutsetningene som ble lagt til 
grunn da loven ble vedtatt, S.tid. 2764-2766 
(29.3 .95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å korte ned 
saksbehandlingstiden og bedre informasjonen til 
de yrkesskadde, S.tid. 2874- 2875 (5.4.95). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om å gi konsesjon til 

Aegon og under forutsetning av avvikling av stat
lig eierskap også å gi konsesjon til Den norske 
Bank om å kjøpe Vital Forsikring AS. 
Dok. 8: 31 , ref. S.tid. 2127 (25.1.96), og vedtatt 
ikke tatt under behandling. 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om Vital-saken. 
(Mistillitsforslag på bakgrunn av beslutning om å 
gi DnB og Aegon konsesjon til oppkjøp av Vital 
Forsikring AS.) 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2319-2331 (13.2.96). 
(Forslaget ble i samsvar med forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd bokstav d behandlet straks og ikke 
bifalt med 97 mot 9 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 
Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
Dok. 8: 89, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om den nye y r-

kesskadeforsikringsloven, S.tid. 2106-2107 
(24.1.96). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om behandling av 
klage over tidsbegrenset hjemmel for UN/ Store
brand til å eie Værdalsbruket AlS, S.tid. 
2586-2587 (28.2.96). 

3. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om dispensasjon for 
UNJ Storebrand til å eie større andeler i en privat 
sykehusklinikk (Røde Kors Klinikk AS), S.tid. 
2587-2588 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tiltak for å fore
bygge skader hos skoleelever, og sikre at alle ele
ver har like forsikringsvilkår, S.tid. 2954-2955 
(20.3.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer iforsikringsavtaleloven m.v. 

Ot.prp. 52, ref. O.tid. 301 (30.4.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 

Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28.8.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet v/statsrå
den til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 

Dok. 8: 89 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 8, S.tid. 931-986, 1004 (18.11.96) og ved
tatt sendt Regjeringen til utredning i forbindelse 
med forslag til ny opplæringslov.) 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 17. desember 
1996: «Stortinget ber Regjeringen vurdere en uav
hengig klagenemnd for vurdering av takstspørs
mål i forbindelse med skadeoppgjør.» 
S.tid. 1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96) og bifalt 
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med 70 mot 46 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra RV oversendt fra Odelstinget 13. feb
ruar 1997: «Det henstilles til Regjeringa å legge 
fram for Stortinget det som er kjent om årsaker til 
det omfattende underforbruk av rettigheter etter 
lov om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge 
fram forslag til botemidler mot dette underforbru
ket.» 
S.tid. 2649, 2652 (7.3.97) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. TRYGDER IV, 5.) 

4. Interp. fra Einar Steensnæs om utfordringene som 
kommer gjennom de internasjonale finansmarke
dene. 
S.tid. 2710-2719 (12.3.97). 
(2 forslag fra KrF, hvorav l sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, og l sendt fi
nanskomiteen.) 
(Jf. sak 8.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov eller 
forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til be
handling av ekstraordinær tannslitasje som skyl
des støv på arbeidsplassen, på samme måte som 
trygda dekker utgifter til behandling av annen yr
kesskade eller yrkessykdom. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.3.97 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomi
teen.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 151, S.tid. 
2902-2903 (15.4.97) og tilbakesendt komite. (l 
utsettelsesforslag fra Erling Folkvord bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

6. Forslag fra Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa 
og Tove Kari Viken om regulering av forsikrings
selskapenes adgang til innhenting av helseopplys
ninger om forsikringssøkere. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 161, S.tid. 
3333-3335, 3365-3366 (15.5.97) og vedlagt pro
tokollen. (Komiteens innst. I om forslag til 
lovendr. som regulerer adgangen til helseopplys
ninger om forsikringssøkere, bifalt mot 2 stem
mer.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov og/ 
eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene 
til behandling av ekstraordinær tannslitasje som 
skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte 
som trygda dekker utgifter til behandling av annen 
yrkesskade eller yrkessykdom. 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2135, Innst. S. 190, S.tid. 
3454-3457, 3459 (22.5.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget fra RV og l forslag fra SV ikke bifalt. 
Komiteens innst. Il om yrkesskadeforsikring for 
dokumentert tannskade - bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

8. Forslag fra Einar Steensnæs pva. KrF oversendt 
fra Stortinget 12. mars 1997 om praktiseringen av 

eierbegrensningsregelen i lov om finansierings
virksomhet. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 7.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen. 2. Svarbrev av 
10.6.97 fra finansministeren til Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe v/Signe Øye.) 
Innst. S. 287, S.tid. 4554-4619, 4670-4671 
(20.6.97) og enstemmig vedlagt protokollen. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt. 1 forslag fra komiteen 
bifalt mot As stemmer.) 
(Jf. sak 4, Ill, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å sikre at pen

sjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse 
ikke blir rammet av EØS-avtalen, S.tid. 
2073-2074 (22.1.97). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om lovgivnings
inngrep som kan hindre forsikringsselskap i å for
skjellsbehandle funksjonshemmede på en slik måte 
at mange reelt utelukkes fra å tegne forsikring, 
S.tid. 2183-2184 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at lege
opplysningar det er teieplikt for, går via trygde
kontor til forsikringsselskap, slik at mange i årevis 
har betalt på ei ugyldig forsikring, S.tid. 2435 
(19.2.97). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om behandlingstid og 
partenes innsyn i dokumentene for en klagesak 
vedr. UN! Storebrands eierskap i AlS V ærdalsbru
ket, S.tid. 2568-2569 (5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om den kraftige kon
sentrasjonen i finansmarkedet de siste årene og 
den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og 
Storebrand, S. tid. 2880-2881 (9.4.97). 
(Jf. Il, 4 og 8.) 

6. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 
Regjeringa har fylgt opp UN! Storebrand sine vil
kår for konsesjon, S.tid. 3018-3019 (23.4.97). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å bedre utdan
nelse og kunnskaper i helsevesenet vedrørende 
hode/nakkeskadde, som har problemer med å nå 
fram overfor trygdemyndigheter og forsikrings
selskap, S.tid. 3751-3752 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i forsikringsavtaleloven m.v. (Forslag 

om avkorting ved forsømt opplysningsplikt; for
behold ved tegning av kollektiv livsforsikring om 
utbetaling av ytelser.) 
Ot.prp. 52 (1995-95), ref. O.tid. 301 (30.4.96), 
Innst. O. 40, O.tid. 365-367, 372-373 (17.12.96), 
Besl. O. 65, L. tid. 29 (20.12.96). Lov av 24. januar 
1997. 
(l forslag fra komiteen sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 2.) 
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FORSVAR 

Se også: ATOMVÅPEN, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM), NATO (POLITISKE SPM) 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. (Ny kapittel
struktur.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
199 Skipsfartsberedskap m.m. 

171 O 4 71 O Forsvarets tele- og datatjeneste 
171 l 4711 Forsvarets forskningsinstitutt 
1712 4712 Forsvarets bygningstjeneste 
17 l 3 Tilskudd til organisasjoner 
1719 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For

svarsdepartementet 
1720 4720 Felles ledelse og kommandoapparat 
1725 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For-

svarets Overkommando 
1731 4731 Hæren 
l 732 4732 Sjøforsvaret 
1733 4733 Luftforsvaret 
1734 4734 Heimevernet 
l 735 Forsvarets etterretningstjeneste 
l 761 4761 Gardermoen-utbyggingen 
l 790 4790 Kystvakten 
1795 4795 Kulturelle og allmennyttige formål 

4 799 Udisponible inntekter 
2462 Statens kantiner 
(20 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud

sjettet for 1993. (Omgrupperinger; Forsvarets 
relokalisering Gardermoen; FN-tjenesten; verne
pliktig personell med befals grad under første
gangstjeneste; overføring av midler fra kap. 1790 
Kystvakten til kap. 1760.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 641, Innst. S. 26, S.tid. 
1531-1535 (7.12.93). 

2. Nedsettelse av en særskilt komite som skal avgi 
innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. Innst. S. 38, S.tid. 1539-1540 
(8.12.93). 
(Jf. sak 3, 5 og IV, 1.) 

3. Valg av medlemmer til en særskilt komite som skal 
avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 

ulovlig overvåking. S. 39, ref. S.tid. 1602 
(10.12.93) og vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene 2, 5 og IV, 1.) 

4. Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmanns
nemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenes
tepliktige. Innst. S. 43, S.tid. 1723 (16.12.93). 

5. Oppnevning av og mandat for en kommisjon som 
skal granske påstander om ulovlig overvåking. 
(Lund-kommisjonen.) Innst. S. 60, S.tid. 
1984-2002 (1.2.94). 
(3 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 2, 3, 11 og IV, 1.) 

6. Styrings- og organisasjonsformer for forvaltnin
ger og fellesinstitusjoner i Forsvaret. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 6.12.93 fra For
svarsdepartementet, statsråden, til forsvarskomi
teen vedr. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og 
Forsvarets bygningstjeneste (FBT).) 
St.meld. 55 (1992-93), ref. S.tid. 641, Innst. S. 58, 
S. tid. 2036-2041 (8.2.94). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

7. Nasjonale festningsverk. 
(Vedlegg: Festningsverk som forvaltes av Forsva
ret og som behandles i meldingen.) 
St.meld. 54 (1992-93), ref. S.tid. 641, Innst. S. 82, 
S. tid. 2318-2320 (22.2.94). 

8. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberet
ning om virksomheten i tiden l. januar -
31. desember 1993. 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombudsmanns
nemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 142, S.tid. 3994 
(8.6.94). 

9. Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret. 
(Hærens fremtidige krigsstruktur; endringer i 
Hærens regionale og lokale fredsorganisasjon; 
nedlegging av Lista flystasjon; nedlegging av hei
mevemsutdanningen på Lista og Ulven; nedleg
ging av eksplosivverksteder i Hæren; etablering 
av Sjøforsvarets driftstekniske skolesenter ved 
Haakonsvern; nedlegging av kanonbatterier på 
Kjøkøy, Mørvika og Tau fort; nedlegging av tor
pedoverksteder ved Sørlandet sjøforsvarsdistrikt 
og Ramsund orlogsstasjon; Oppklareringseska
dronen!Brigaden i Nord-Norge; overdragelse av 
eiendommer.) 
St. prp. 27, ref. S.tid. 2320, Innst. S. 141, S.tid. 
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3994-4031 (8.6.94). 
(9 forslag - ingen bifalt. Komiteens flertallsinn
stilling om en vurdering av 2 nye feltbataljoner 
bifalt.) 

l O. Visse organisasjonsendringer i Forsvaret. (Sjø
forsvaret og Luftforsvaret; flytting av Kystartille
riinspektoratet og Skyteskolen til Haakonsvern; 
nedlegging av eldre kystartillerifort og kanonbat
teri; omorganisering av Luftforsvarets stasjon 
Honningsvåg til radarhode; integrering av Sjefve
terinæren for Hæren i Forsvarets sanitet.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3683, Innst. S. 181, S.tid. 
4383-4384, 4388 (15.6.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regjeringen 
nedlegge Nygaard Haug-utvalget og overføre 
utvalgets materiale til Lund-utvalget oppnevnt av 
Stortinget. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.6.94 fra Forsvarsde
partementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 3758, Innst. S. 191, S.tid. 
4384-4385, 4388 (15.6.94) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 5.) 

12. Forslag fra Fridtjof F. Gundersen, Carl I. Hagen 
og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen legge 
frem en melding som omfatter konsekvensene av 
den sikkerhetspolitiske utvikling i Europa etter at 
Forsvarskommisjonens arbeid ble avsluttet. 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2930 (19.4.94) og ikke 
behandlet. 

13. Bruk av norske styrker i utlandet. 
(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å sikre at nødven

dige miljøhensyn blir tatt ved bruk av Forsvarets 
skytefelt på Hjerkinn nær Dovrefjell nasjonalpark, 
S.tid. 713-714 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å medvirke til at 
virksomheten i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn 
tar nødvendige hensyn til miljøet og lokalbefolk
ningen, og at forbudet mot sprenging av fosforhol
dig ammunisjon blir overholdt, S.tid. 739-740 
(17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å medvirke til at 
staten snarest gir berørte grunneiere i Åmot bin
dende tilbud om makeskifte i forbindelse med 
relokaliseringen av Dragonregimentet/Jegersko
len/Teknisk verksted, S.tid. 741 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Tor Nymo om at terreng i indre Troms 
ble påført betydelige ødeleggelser under øvelse 
«Minibrig», og å hindre slike skader i fremtiden, 
S.tid. 1568-1569 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om flytting av flyet 

Gloster Gladiator fra Gardermoen til Bodø, i lys 
av en klausul fra tidligere eier, S.tid. 2028-2029 
(2.2.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Forsvaret plan
legger større utslipp av kjølevann i Lutvann i Øst
marka, S.tid. 2232 (16.2.94). 

7. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å medvirke til at 
ca. 35 historisk verdifulle fly som ikke skal benyt
tes av flymuseet i Bodø, får en forsvarlig behand
ling og tilgjengelighet, S.tid. 2342-2343 
(23.2.94). 

8. Sp.spm. fra Aud Gaundal om hvordan de som mis
ter sine arbeidsplasser ved nedleggelsen av Infan
teriets øvingsavdeling Ill på Steinkjer, kan sikres 
arbeid i ny statlig virksomhet, S.tid. 2733 
(23.3.94). 

9. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sette 
Kystvakten i stand til å håndtere de større kontroll
oppgaver som følger av et norsk EU-medlemskap, 
bl. a. oppsyn med fiskefartøyer fra andre EU-land, 
S.tid. 2844-2845 (13.4.94). 

l O. Sp.spm. fra Erling Folkvord om en saksbehandler
feil ved Forsvarskommando Nord-Norge i forbin
delse med Vassdalenraset i 1986, og at et britisk 
jagerfly kan ha vært årsak til ulykken, S.tid. 
3300- 3302 (4.5.94). 

11. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å få utenlandsk 
flyging under NATO-øvelser i Norge under kon
troll og et betryggende granskningsarbeid etter 
ulykker, S.tid. 3302- 3304 (4.5 .94). 

12. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn omjlysamordningen 
på Bardufoss mellom Forsvaret og SAS, S.tid. 
3304- 3305 (4.5.94). 

13. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om opprydning etter 
forurensning ved marinebasen Haakonsvern, 
S.tid. 3305-3306 (4.5.94). 

14. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å auka talet 
på lærlingplassar i Forsvaret, S.tid. 3431-3432 
(11.5.94). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Forsvarets under
søkelser om det britiske jagerflyet umiddelbart 
etter Vassdalen-ulykken, S.tid. 3454-3456 
(18.5.94). 

16. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om når innstilling om 
den framtidige parlamentariske felleskontroll med 
de hemmelige tjenestene vil bli forelagt Stortinget, 
S.tid. 3706-3707 (25.5.94). 

l 7. Sp.spm. fra Bjørg Hope Gal tung om brot på 
brannforskriftene ved Haakonsvern, S.tid. 3854 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om granskingskommisjonen for gransking av 

påstander om ulovlig overvåking av norske bor
gere. (Hjemmel til å foreta rettslig avhør.) 
Innst. O. 24, O.tid. 150-153 (22.2.94), Besl. O. 
32, L.tid. 17 (3.3.94). Lov av 25. mars 1994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2, 3 og 5.) 
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2. Endringer i straffeprosessloven m.v. (rettergangs
måten i militære straffesaker). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1988: 25 Ny militær 
straffeprosesslov m.v. Leder Finn Backer.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 220, Innst. O. 60, O.tid. 
390-395 (6.6.94), Besl. O. 57, L.tid. 28-29 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 

Forsvar 

3. Lov om kontroll med etterretnings-. overvåkings
og sikkerhetstjeneste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenesten>. Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83, ref. O. tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

42 
199 

Forsvarets ombudsmannsnemnd 
Skipsfartsberedskap m.m. 

l 7 l O 4 71 O Forsvarets tele- og datatjeneste 
17 l 3 Tilskudd til organisasjoner 
l 719 4719 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For

svarsdepartementet 
l 720 4720 Felles ledelse og kommandoapparat 
l 725 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For-

svarets Overkommando 
1731 4731 Hæren 
l 732 4732 Sjøforsvaret 
l 733 4733 Luftforsvaret 
1734 4734 Heimevernet 
l 735 Forsvarets etterretningstjeneste 
l 761 4761 Forsvarets relokalisering Gardermoen 
1790 4790 Kystvakten 
1795 4795 Kulturelle og allmennyttige formål 

4 799 U disponible inntekter 
1798 Forsvarets ressursorganisasjon 
2462 Statens kantiner 
2463 Forsvarets bygningstjeneste 
(29 forslag, hvorav 4 bifalt, henholdsvis 2 fra A og 
SV, l fra Sp og KrF og l fra Stephen Bråthen. l 
forslag fra Stephen Bråthen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bruk av norske styrker i utlandet. 

(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46 (1993- 94), ref. S.tid. 4694 (17 .6.94), 
Innst. S. 23, S.tid. 1530-1554 (6.12.94). 
( 6 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Resten ikke 
bifalt.) 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud
sjettet for 1994. (Omgrupperinger; store nyanskaf
felser til oppfylling av krigsstrukturen; tilbakebe
taling av infrastrukturmidler; tilskudd til Det nors
ke sivile luftfartsmuseum Bodø; førtidspensjone
ring av sivile; finansiering av Norske Reserveoffi
serers Forbunds arrangement CIOR-kongressen 

Lillehammer 1996.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 800, Innst. S. 50, S.tid. 
1554-1561 (6.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. 
(Lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell.) 
(Vedlegg: Eksempel på tilsettingskontrakt for 
militære leger/tannleger i Forsvaret med redusert 
arbeidstid.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 108, S.tid. 
2878- 2886, 2899 (6.4.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Fridtjof F. Gundersen, Carl l. Hagen 
og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen legge 
frem en melding som omfatter konsekvensene av 
den sikkerhetspolitiske utvikling i Europa etter at 
Forsvarskommisjonens arbeid ble avsluttet. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.94 fra 
forsvarsministeren til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 37 (1993-94), ref. S.tid. 2930 (19.4.94), 
Innst. S. 121, S.tid. 2886-2893, 2899 (6.4.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(l forslag fra H og FrP sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. Komiteens 
innstilling om å be Regjeringen vurdere langtids
meldinger basert på 4-årsperioder sammenfal
lende med stortingsperiodene, enstemmig bifalt.) 

5. Forslag fra Eva R. Finstad, Bjørn Hernæs og An
ders C. Sjaastad om å anmode Regjeringen om 
snarest å oppta forhandlinger med stiftelsen Mili
tærhistorisk Forum Østlandet med sikte på å iva
reta og stille ut den del av Forsvarsmuseets fly
samling som ikke flyttes til Bodø. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 25.11.94 fra 
forsvarsministeren til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 290, Innst. S. 120, S.tid. 
2893-2898, 2899-2900 (6.4.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 

6. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberet
ning om virksomheten i tiden l. januar-31. desem
ber 1994. 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombudsmanns
nemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2744, Innst. S. 137, S.tid. 3400, 
3401 (19.5.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 

7. Instruks for Stortingets kontrollutvalg for etterret
nings-. overvåkings- og sikkerhetstjeneste. 
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(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 6.2.95 fra Stor
tingets presidentskap ti l Stortinget med anmod
ning om å vedta en instruks for kontrollutvalget.) 
Ref. S.tid. 2185, Innst. S. 150, S.tid. 3525-3528, 
3551-3554 (30.5.95) og enstemmig vedtatt. 
(4 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

8. Flatanger kommune sender skriv datert 18. juni 
1995 vedlagt utskrift av Flatanger formannskaps 
sak vedrørende samordning hær- heimevern. 
Ref. S.tid. 3557 (30.5.95), og vedlagt protokollen. 

9. Visse organisasjonsendringar m.v. i Forsvaret. 
(Omorganisering av Forsvarets bygningstjeneste; 
omorganisering og delvis nedleggelse av Forsva
rets sanitetsmagasiner; etablering av Forvarets 
kompetansesenter for internasjonal virksomhet; 
opprettholdelse av Marka skyte- og sprengnings
felt på Lista, sivil utnyttelse av etablissementet 
Lista flystasjon.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 3202, Innst. S. 182, S.tid. 
3894-3898, 3969- 3970 (12.6.95). 
(4 forslag- ingen bifalt.) 

l O. Hærens verksted- og lagerorganisasjon m.m. 
(Endr. i regional og lokal organisasjon; omlegging 
av Hærens utdanningsorganisasjon i Indre Troms; 
spørsmålet om oppretting av to ekstra feltbataljo
ner under DK Sør- og Vestlandet.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2664, Innst. S. 193, S.tid. 
3906-3917, 3971-3973 (12.6.95). 
(3 forslag, herav l fra Sp, SV og KrF bifalt- om å 
få et revidert opplegg for dekningen av Hærens 
verkstedbehov i det indre Østlandsområdet.) 

11. Styring og ledelse av Forsvaret. 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Heimevernets framtidige organisasjon. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 4450-4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

13. Antegnelse vedrørende boligvirksomheten i For
svaret. 
(Vedlegg: Rapport om boligvirksomheten i For
svaret.) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 2292 (21.2.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Are Næss om forskjellsbehandlingen 

av mannskaper som overføres til Heimevernet 
mht. total tjenestetid, S.tid. 558-559 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Geir Thoresen om en samordning av 
forsyningskommandoene for sjø, hær og luft, S.tid. 
559 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for å sam
ordne skipskontrollen i norske farvann, aktualisert 
av ansvarsproblemene rundt vraket av krysseren 
«Murmansk», S.tid. 1854-1855 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om regulering av over
flødige eigedomar i Forsvaret til offentlege fri
luftsføremål, S.tid. 1866 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Forsvaret ble 
varslet om at slepet av det russiske krigsskipet 
Murmansk hadde røket tidlig den 23. desember 
1994, og om tiltak for å bedre sikkerhetsrutinene 
ved ulykker i norske farvann, S. tid. 2210-2212 
(8.2.95). 

6. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om Forsvaret har 
«lagra» store mengder PCB på Jan Mayen, S.tid. 
2244-2245 (15.2.95). 

7. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om meir infor
masjon om Forsvaret i lærebøker i den vidare
gåande skulen, S.tid. 2450- 2451 (8.3.95). 

8. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om anslagene om 
besparelser ved lokalisering av Krigsskolen til 
Linderud fortsatt står ved lag, S.tid. 2864-2865 
(5.4.95). 

9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Kystvaktens over
våking av Smutthullet som går ut over kapasiteten 
til kontrolloppgaver i norske havområder ved 
såkalte sjekkpunkter, S.tid. 2865-2867 (5.4.95). 

l O. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om kvi for det i 
praksis er innført generelt forbod mot landing for 
militær flytrafikk på Lista flystasjon, som ikkje 
skal nedleggjast før 1. juli 1996, S.tid. 2867 
(5.4.95). 

11. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om subsidiering av Sta
tens kantiner, som skjer i direkte konkurranse med 
lokale overnattings- og serveringssteder, S.tid. 
3220-3221 (10.5.95). 

12. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om det er forsvarlig 
med en redusering av midlene til Kystvakten, med 
bakgrunn i de utfordringer Norge står overfor i 
Smutthullet og andre viktige fiskeområder, S.tid. 
3221 - 3222 (10.5.95). 

13. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om søknad om lang
distanseskyting på Hjerkinn høsten 1995, og om 
dette er i tråd med vedtak som er gjort om forvalt
ning av Dovrefjell, S.tid. 3222-3224 (10.5.95). 

14. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Forsvarets over
dragelse av torpedostasjonen på Jeløy i Moss til 
en privatperson, hvor kommunen ønsker å regu
lere eiendommen til friluftsformål, S.tid. 
3569- 3570 (31.5.95). 

15. Sp.spm. fra Ingvald Godal om kvifor Telemarks
bataljonen ikkje er klar til fastsett tid, S.tid. 
3508-3509 (24.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kontroll med etterretnings-. overvåkings

og sikkerhetstjeneste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenester». Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 11, O.tid. 141-148 (1.12.94), Besl. O. 15, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(l forslag fra RV sendt Presidentskapet (via Stor
tinget).) 
(Jf. Il, 7 og STORTINGET Il, 3.) 

2. Lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om 
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Heimevernet. (Sammenhengende tjenestetid; inn
holdet i tjenesteplikten - sivile arrangementer; 
kjønnsnøytral betegnelse - heimevernsoldat.) 

Ot.prp. 10, ref. O.tid. 149, Innst. O. 18, O.tid. 
233-235 (19.12.94), Besl. O. 21, L.tid. 25 
(22.12.94). Lov av 27. april1995. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

42 
199 

Forsvarets ombudsmannsnemnd 
Skipsfartsberedskap m.m. 

171 O 47 JO Forsvarets tele- og datatjeneste 
1713 Tilskudd til organisasjoner 
1719 4 719 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For

svarsdepartementet 
1720 4720 Felles ledelse og kommandoapparat 
1725 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For-

svarets Overkommando 
1731 4731 Hæren 
1732 4732 Sjøforsvaret 
1733 4733 Luftforsvaret 
1734 4734 Heimevernet 
17 35 Forsvarets etterretningstjeneste 
1761 4761 Forsvarets relokalisering Gardermoen 
1790 4790 Kystvakten 
1795 4795 Kulturelle og allmennyttige formål 
1798 Forsvarets ressursorganisasjon 

4799 Militære bøter 
(17 forslag, hvorav l fra KrF bifalt. l forslag til 
vedtak fra komiteen - om et revidert kostnads
overslag for etablering av to selvstendige feltba
taljoner under DKSV- bifalt med 69 mot 65 stem
mer.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Antegnelse vedrørende boligvirksomheten i For

svaret. 
(Vedlegg: Rapport om boligvirksomheten i For
svaret. Vedlegg inntatt i innst.: Forsvarsdeparte
mentets svar på Riksrevisjonens antegnelse.) 
Dok. 3: 7 (1994-95), ref. S.tid. 2292 (21.2.95), 
Innst. S. 2, S.tid. 255, 256 (19.10.95). 
(Jf. sak 11.) 

2. Endringar i løyvingar m.v. i forsvarsbudsjettet for 
1995. (Omgrupperinger; tilbakebetaling av infra
struk.tunnidler; driftsoverskridelser, omdispone
ring fra investeringer til drift, reduserte bev. til 
store nyanskaffelser og Forsvarets relokalisering 
Gardermoen.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.95 fra Forsvars
departementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 701, Innst. S. 53, S.tid. 
1561-1562, 1569-1573 (7.12.95). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Styring og ledelse av Forsvaret. (Driftsreduksjo
ner i Forsvarets øverste ledelse; konsekvenser ved 

innføring av mål- og resultatstyring; styrking av 
fellesstaben i Forsvarets overkommando.) 
St.meld. 43 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 134, S.tid. 2887-2890, 2929 (19.3.96). 

4. Endringer i Hærens verkstedorganisasjon på Øst
landet. (Delt løsning mellom Trandum og Rena; 
nedleggelse av Trandum og Årnes tekniske verk
steder og avdelingsverkstedene ved Søndenfjeld
ske dragonregiment/Trandum og Trenregimentet/ 
Sessvollmoen; opprettelse av Romerike og Rena 
tekniske verksteder; omorganisering av Elverum 
tekniske verksted.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 2049, Innst. S. 141, S.tid. 
2890- 2903, 2929-2930 (19.3.96). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

5. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaffey om å 
bekrefte Norges selvpålagte begrensninger i sik
kerhetspolitikken. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.2.96 fra For
svarsdepartementet v/statsråden til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 701, Innst. S. 151, S.tid. 
2903-2907, 2930 (19.3.96) og ikke bifalt. 
(3 forslag fra SV som var inntatt i Dok. 8-forsla
get, ikke bifalt.) 

6. Heimevernets framtidige organisasjon. (Organi
sering av framtidig lokalt landforsvar; samord
ning/samlokalisering av regiments- og HV -dist
riktsstaber; lokalisering av de ulike HV -distrik
tene.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 20.2 .96 fra For
svarsdepartementet v/statsråden til forsvarskomi
teen.) 
St.prp. 70 (1994-95), ref. S.tid. 4450-4451 
(27.9.95), Innst. S. 152, S.tid. 2908-2929, 
2930-2931 (19.3.96). 
(5 forslag- ingen bifalt. Komiteens innstilling om 
å avvise departementets forslag om å samordne 
Heimevernets distriktsstaber og Hærens territori
ene regimenter, bifalt med 55 mot 41 stemmer.) 

7. Valg av kontrollutvalg for etterretnings-, overvå
kings- og sikkerhetstjeneste (EOS). 
Innst. S. 157, S.tid. 2984, 2987 (26.3.96). 

8. Avgradering av rapporten fra kommisjonen som 
ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander 
om ulovlig overvåking av norske borgere. (Lund
rapporten.) 
Innst. S. 182, S.tid. 3355-3359 (8.5.96) og 
enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 17 og STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten sak 20.) 

9. Den 82. internasjonale arbeidskonferanse i 
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Geneve 1995. (Protokoll av 1995 om utvidelse av 
konvensjon 81 om arbeidstilsyn i industri og han
del til å gjelde for ikke-kommersiell tjenestesek
tor. Unntak for feltmessig øvingsvirksomhet fra 
protokollens virkeområde ved en norsk ratifika
sjon.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2.-3. Norsk og engelsk tekst for: Konven
sjon nr. 176. Rekommandasjon nr. 183. Protokoll 
av 1995 til konvensjon nr. 81, 1947.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2784, Innst. S. 172, S.tid. 
3419-3420, 3448 (13.5.96). 

l O. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberet
ning om virksomheten i tiden l. januar -
31. desember 1995. 
(V ed legg: Instruks for Forsvarets ombudsmanns
nemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2931-2932, Innst. S. 169, S.tid. 
3675, 3690 (24.5.96). 

l l. Forsvaret si bustadverksemd. (Framtidig organi
sering; gjennomgang i lys av omstrukturering av 
Forsvaret; målgrupper; markedstilpassing av ut
leiepriser.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2144, Innst. S. 199, S.tid. 
3675-3676, 3690 (24.5.96). 
(Jf. sak l.) 

12. Ny befalsordning i Forsvaret. (Utdanning, avanse
ment, disponering; endr. av nedre grense for mili
tære embeter; avskjed med redusert lønn.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 198, S.tid. 
3676-3679, 3690 (24.5.96). 

13. Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret. 
(Opprettelse av to «lette vegmobile bataljoner» 
under DK Sør- og Vestlandet; samlokalisering av 
Akershus regiment og Forsvarets kompetansesen
ter for internasjonal virksomhet med Trenregi
mentet på Sessvollmoen; nedleggelse av Utdan
ningsavdeling Åsegarden garnison; ikke-etable
ring av samfunnsnyttig tjeneste.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 261, S.tid. 
4324-4331, 4406 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

14. Nye styrings- og organisasjonsformer for Statens 
kantiner og andre støttevirksomheter i Forsvaret. 
(Omdanning av Statens kantiner til statsforetak; 
utredninger om Forsvarets verksteder, Forsvarets 
tele- og datatjeneste og forsyningskommandoene.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 247, S.tid. 
4331-4333, 4406 (17.6.96). 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

15. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å bedre 
innkjøpsrutinene i Forsvaret. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.5.96 fra For
svarsdepartementet, statsråden, til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 56, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 255, S.tid. 
4333-4335, 4406-4407 (17.6.96) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 

(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra SV inntatt i doku
mentet.) 

16. Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blå
tind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms. 
(Vedlegg: Tiltak for samordning av Forsvarets 
virksomhet med reindriftens interesser.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke behand
let.) 

17. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse.) 
Dok. 15, ref. S.tid. 3388-3390 (8.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 8.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om at militære far

tøyer har deltatt i tal/aksjoner mot sivile russiske 
fiskefartøy, S.tid. 308-309 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om signaler om at 
utbygging av skytefeltet Evje øst kan bli lagt på is, 
og at Evjemoen dermed kan miste Hærens rekrut
tutdanning, S.tid. 310-311 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om kostnadene ved 
egenutvikling av et mannskapsavlønningsprogram 
i Forsvaret, samtidig som datafirmaet DI Syste
mer AlS alt har utviklet et slikt program, S.tid. 
942-943 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvorfor 
det er brukt militære og ikke sivile fraktefartøyer 
til å transportere for til Nord-Norge, S.tid. 
1397-1398 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal, framsatt av Bjørn Her
næs om fritaking for verneplikt pga. påstått for
standarskap i heilt useriøse «trussamfunm>, S.tid. 
1414 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Stay behind-tje
nestens oppgaver i fredstid, S.tid. 1554-1555 
(6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om en løsning i saken 
hvor stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet 
(SMFØ) er tilbudt en artillerioffisersmesse fra ca. 
1890 som de ønsker å flytte til flysamlingen på 
Gardermoen, S.tid. 1992-1993 (10.1.96). 

8. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om muligjlygerjluktfra 
Luftforsvaret pga. strid om avlønning, S.tid. 
2061-2063 (17.1.96). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Marit Arnstad om to forsvarssjefer som har del
tatt på jaktturer der Norges største våpenhandler 
betalte utgiftene, S.tid. 2162 (31.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om en vurdering av det 
tette forholdet mellom norsk våpenindustri og 
ledende offiserer, S.tid. 2162-2164 (31.1.96). 
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11. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om issvelling og 
hjelp fra Forsvaret til å åpne igjenfrosne vass
drag, S.tid. 2214-2215 (7.2.96). 

12. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om trafikk av 
russiske utrangerte fartøy på Kolahalvøya og kon
sekvensar av dette for Kystvakta, S.tid. 
2433-2435 (21.2.96). 

13. Sp.spm. fra Ingvald Godal om planar for Evje
moen, S.tid. 2436-2437 (21.2.96). 

14. Sp.spm. fra Tor Nymo om Forsvarets avskrivning 
av 2,2 mill. kroner på grunn av problemer ved 
lønnsadministrasjonen, S.tid. 2437-2438 
(21.2.96). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om heving av alders
grensa på 16 år for å bli med i Ungdommens Hei
mevern, S.tid. 2438-2439 (21.2.96). 

16. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om stoppordre 
for prosjektet oppgradering/utbedring av Torpo
moen leir, S.tid. 2439-2440 (21.2.96). 

17. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om samordning av sky
tefelt på norsk og svensk side, S.tid. 2683-2684 
(6.3.96). 

18. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om auken i sjuke
frå været i Forsvaret, S.tid. 3188 (24.4.96). 

19. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at USA gjennom en 
årrekke har betalt mer til finansiering av militær 
infrastruktur i Norge og pensjoner til ansatte i 
E-tjenesten enn det som er kommet fram i stats
budsjettet, og hva som er skjedd med disse mid
lene, S.tid. 3881-3882 (5.6.96). 

20. Sp.spm. fra Odd Holten om Forsvarsdepartemen
tets beslutning om at Jens Olav Mælands etikkbok 
«På livets side» skal fJernes fra undervisningen 
ved Krigsskolen, S.tid. 3888-3889 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Skattefritak for fri 

bolig i Forsvaret.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.6.96 fra finansko
miteen til finansministeren med svarbrev av 
30.4.96. Inntatt i innst.: Brev av 18.4.96 fra finans
ministeren.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, O.tid. 
302-314 (7.5.96), Besl. O. 57, 58, 59, 60, L.tid. 
32-33 (23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt. l forslag fra komi
teen ikke votert over.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
Skipsfartsberedskap m.m. 199 

1710 
1713 
1715 

4 71 O Forsvarets tele- og datatjeneste 
Tilskudd til organisasjoner 
Statens kantiner SF 

1719 4719 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For
svarsdepartementet 

1720 4720 Felles ledelse og kommandoapparat 
1725 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under For-

svarets Overkommando 
1731 4731 Hæren 
1732 4732 Sjøforsvaret 
1733 4733 Luftforsvaret 
1734 4734 Heimevernet 
17 35 Forsvarets etterretningstjeneste 
1761 4761 Forsvarets relokalisering Gardermoen 
1790 4790 Kystvakten 
1795 4795 Kulturelle og allmennyttige formål 
1798 Forsvarets ressursorganisasjon 

4799 Militære bøter 
(19 forslag, herav 2 bifalt- l fra H, SV, KrF og 
FrP vedr. materiellinvesteringer i Heimevernet og 
l fra Sp og KrF vedr. kap. 1715 og 1733. Komi
teens innstilling om utfasing av to ubåter i Kob
ben-klassen ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i løyvingar m. v. i forsvarsbudsjettet for 

1996. (Omgrupperinger; overføring av 800 mill. kr 
till997; tilbakeføring av !FOR-midler til statskas
sen; mindrebehov store nyanskaffelser, forsering 
av nye materiellinvesteringsprosjekter; motorav
giftsfritak for beltevogner, båtmotoravgiftsfritak 
for marinefartøyer.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 71, S.tid. 
1591-1593, 1603-1607 (10.12.96). 

2. Årsberetningene fra det tidligere Kontrollutvalget 
for overvåkings- og sikkerhetstjenesten for årene 
1993-1995. 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 134, S.tid. 
2723-2726, 2742 (18.3.97). 

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens 
forskjellige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X 
gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer 
konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, 
ulykker og innen spesielle virksomheter. 
(Vedlegg: l. Spørsmål av 5.11.96 til kommunalmi
nisteren til skriftlig besvarelse fra Oscar D. Hill
gaar. 2. Svar av 11.11.96 på skriftlig spørsmål om 
arbeidsmiljølovens regler om overtid, fra statsråd 
Kjell Opseth.) 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 129, S.tid. 
2790-2792, 2803 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blå
tind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms. 
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(Vedlegg: Tiltak for samordning av Forsvarets 
virksomhet med reindriftens interesser.) 
St.prp. 85 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
lnnst. S. 145, S.tid. 2825-2841, 2860-2861 
(8.4.97). 
(2 forslag, henholdsvis fra Sp og SV, ikke bifalt. 
Komiteens innst. om utgiftsdekning for reineiere 
og grunneiere i planperioden bifalt.) 

5. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberet
ning om virksomheten i tiden l. januar -
31. desember 1996. 
(Vedlegg: Instruks for Forsvarets ombudsmanns
nemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 168, S.tid. 3100, 
3117 (29.4.97). 

6. Interp. frå Bjørg Hope Galtung om å betre tilhøva 
for personellet i Forsvaret. 
S.tid. 3220-3227, 3228 (7.5.97). 
(l forslag fra Sp med støtte fra FrP, KrF og SV, om 
en melding om personellsituasjonen, bifalt.) 

7. Årsmelding for 1996 fra Stortingets kontrollutvalg 
for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstje
neste. (EOS-utvalget.) 
Dok. 17, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 249, S.tid. 
3948-3952, 3959 (10.6.97). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

8. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse. Vedlegg til innst.: l. Diverse 
oversikter. 2.-11. Diverse korrespondanse. 12. 
Referat fra åpne høringer.) 
Dok. 15 (1995-96), ref. S.tid. 3388-3390 
(8.5.96), Innst. S. 240, S. tid. 4167-4226 (16.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra FrP og l fra RV. 
Komiteens innstilling vedr. begrenset innsynsrett i 
Overvåkingspolitiets arkiver og en egen erstat
nings- og oppreisningsordning bifalt med 83 mot 
24 stemmer.) 

9. Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret. 
(Omorganisering av Vernepliktsverket; utfasing 
av ekstyske kystartillerifort og -batterier; endring i 
gradsstrukturen; Soma tekniske verksted.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 302, S.tid. 
4520-4524, 4549-4551 (19.6.97). 
(5 forslag, hvorav l fra A og SV vedr. fortene 
Sandsøy og Tjeldøy bifalt med 57 mot 54 stem
mer. Komiteens forslag vedr. omorganisering av 
Vernepliktsverket bifalt med 65 mot 46 stemmer.) 

10. lnvesteringar i Forsvaret. (Kystartilleriets under
vannsforsvar; utskifting av Hercules transportfly; 
Grøtsund Minestasjon; torpedobatteri til Malan
gen istedet for Ofoten; Hortenskanalen; hangar til 
flysamlingen på Gardermoen; utlån av luftvernut-

styr til Nederland; fremtidig erstatning for F -16-
flyene.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 11.6.97 fra forsvarsmi
nisteren til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 303, S.tid. 
4524-4528, 4551 (19.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen utrede hvorvidt Kystvakta bør legges inn 
under Justisdepartementets myndighetsområde.» 
S.tid. 4528-4529, 4551 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

12. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Bjørg Hope Galtung, 
Magnar Sortåsløkken og Rolf Ketil Bjørn om å få 
utredet bruk av Å·lvdalen Skjutfelt i Sverige som 
alternativ til Forsvarets planer om et Regionfelt 
Østlandet. 
Dok. 8: 110, ref. S.tid. 4552 (19.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette storting. 
(Jf. Ill, 11.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om flukt av flygere fra 

Forsvaret til det sivile, S.tid. 1372-1373 
(27 .11.96). 
(Jf. sakene 7 og 10.) 

2. M.spm. fra Jan Petersen om svært ulike tilnær
minger i utenriksministerens og forsvarsministe
rens taler i Oslo Militære Samfund med vekt på 
henholdsvis de nye oppgavene og NA TOs kjerne
oppgaver, S.tid. 1993-1994 (15.1.97). 

3. M.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å ta vare på 
kompetansen som Forsvarets Relokalisering Gar
dermoen sin prosjektorganisasjon har opparbeidd, 
innanfor Forsvarets bygningstjeneste, S.tid. 
2068-2069 (22.1.97). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om hvordan Statens 
kantiner kan operere med priser omkring det halve 
av nærmeste konkurrents pris, uten statssubsidier, 
S.tid. 2288-2289 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi om å justere minstehøy
den for Forsvarets fly for å unngå statlig erstat
ningsansvar, etter at Forsvaret tapte en sak i 
Høyesterett om overtlyging og tap av rein, S.tid. 
2447-2448 (19.2.97). 

6. M.spm. fra Jorunn Hage/er om å undersøke om 
treningsangrep på sivile fly og helikoptre fra mili
tære fly har forekommet i nyere tid, og eventuelt 
få slutt på slik praksis, S.tid. 2487 (26.2.97). 

7. M.spm. fra Hans J. Røsjorde om å hindre avgang 
til det sivile av IT -personell og teknisk personell i 
Flyvåpenet og Forsvaret for øvrig, S.tid. 
2489-2490 (26.2.97). 
(Jf. sakene l og 10.) 

8. M.spm. fra Ingvald Godal om kort høyringsfrist 
for lovforslag i samband med Forsvarets etterret
ningsteneste og Forsvarets sikkerheitsstab, og ar-
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beidsfordeling mellom FOE og Politiets overva
kingsteneste, S.tid. 2490-2492 (26.2.97). 

9. M.spm. fra Kristin Halvorsen om hvorvidt For
svaret vil bli holdt utenom langtidsprogrammet 
som nå skal legge fram, S.tid. 2492 (26.2.97). 

l O. M.spm. fra Bjørn Hernæs om personellmangelen i 
Forsvaret og statsrådens vurdering av forsvarsev
nen i en fjernsynsopptreden i lys av dette, S.tid. 
2912-2914 (16.4.97). 
(Jf. sakene l og 7.) 

Il . Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å sørge for en hen
vendelse til svenske myndigheter om norsk bruk 
av Å·lvdalen skyte-og øvingsfelt, S.tid. 3414-3415 
(21.5.97). 
(Jf. Il, 12.) 

12. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om at norske jagerfly
gere fra 1950- til1970-årene trente og hadde ordre 
om å gjennomføre bombetokt mot sovjetiske mål, 
også med atomvåpen, ifølge avisoppslag. (Trukket 
tilbake), S.tid. 3552 (28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Kystvakten (kystvaktloven). 

Ot.prp. 41 , ref. O.tid. 564, Innst. O. 96, O.tid. 
896-898, 910-915 (6.6.97), Besl. O. 121, L.tid. 
60-61 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(3 forslag i Odelstinget, l fra SV sendt Stortinget 
(ikke bifalt), resten ikke bifalt. l forslag i Lagtin
get ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 11.) 

2. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikker
hetsloven). 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 569 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Lov om Etterretningstjenesten. 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 569 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 
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FORSV ARSMATERIELL 

Se også: ATOMVÅPEN, FORSVAR, MILITÆRT PERSONELL, NATO {MILITÆRTEKNISKE SPM) 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1712 4712 Forsvarets bygningstjeneste 
17 3 3 4 7 3 3 Luftforsvaret 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forskuttering av finansiering av tysk andel av 

videreutvikling av kommando- og våpenkontroll
system for ubåter. (KVKS.) 
St. prp. 26, ref. S.tid. 2071, Innst. S. I 10, S.tid. 
2855-2861 (14.4.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. RIKSREVISJONEN Il, 4.) 

2. NATO sitt fellesfinansierte infrastrukturprogram 
og det nasjonaljinansierte byggje- og anleggspro
gram i Forsvaret. (Omlegging av infrastrukturpro
grammet; endring i presentasjonsform og budsjett
struktur for bygge- og anleggsprosjekt; endringer 
og tillegg i byggeprogram; kompensasjon til 
Brønnøy kommune for skrinlegging av flyplassut
bygging.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 3275, Innst. S. 156, S.tid. 
4031-4035,4042-4043 (8.6.94). 
(l forslag fra A og FrP og l forslag fra SV ikke 
bifalt.) 

3. I. Myndighetenes kontrollvirksomhet for norsk 
våpeneksport og Il. Etiske retningslinjer for mar
kedsføring av våpen og oppfølging av slike, nasjo
nalt og internasjonalt. 
(Vedlegg: Brever av 10.11. og 17.12.93 og 22.2.94 
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Næ
rings- og energidep., statsråden, og svarbrever av 
2.12.93, 3.2. og 27.4.94 fra Nærings- og energi-

dep., statsråden.) Innst. S. 187, S.tid. 4361-4371, 
4375 (15.6.94) og vedlagt protokollen. 

4. Samtykke til å godkjenne prinsippavtale om full
førelse av nye mineryddingsfartøyer til Sjøforsva
ret. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 29.4.94 fra Riksrevi
sjonen til Stortinget.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 190, S.tid. 
4385-4389 (15.6.94) og enstemmig bifalt under 
visse forutsetninger. 

5. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro
sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke behand
let. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å sikre at nødven

dige miljøhensyn blir tatt ved bruk av Forsvarets 
skytefelt på Hjerkinn nær Dovrefjell nasjonalpark, 
S.tid. 713-714 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å medvirke til at 
virksomheten i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn 
tar nødvendige hensyn til miljøet og lokalbefolk
ningen, og at forbudet mot sprenging av fosforhol
dig ammunisjon blir overholdt, S.tid. 739-740 
(17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å trekke tilbake 
norske raketter og gjeninnføre våpenrestriksjo
nene mot Tyrkia, S. tid. 1951-1952 (19.1.94). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at et privat 
firma ønsker å overta og reparere utrangerte die
selaggregater som er uten verdi for Forsvaret. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2342 (23.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1733 4733 Luftforsvaret 

1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 
nyanlegg 

2463 Forsvarets bygningstjeneste 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud

sjettet for 1994. (Omgrupperinger; store nyanskaf
felser til oppfylling av krigsstrukturen; tilbakebe
taling av infrastrukturmidler; tilskudd til Det nors
ke sivile luftfartsmuseum Bodø.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 800, Innst. S. 50, S.tid. 
1554-1561 (6.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro
sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 
Innst. S. 47, S.tid. 1603 (8.12.94). 

3. Redegjørelse av handelsministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
S.tid. 358-359 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2927-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. neste sak og UTENRIKSSAKER Il, 7.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
avslå alle søknader om lisens for eksport av våpen, 
ammunisjon eller annet forsvarsmateriell til Tyr
kia så lenge den tyrkiske staten er i krig med deler 
av den kurdiske befolkninga i landet. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 290, Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (2.5.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF om forbud mot eks
port og utlån av våpen m.v. til Tyrkia ikke bifalt 
med 57 mot 48 stemmer.) 
(Jf. forrige sak og UTENRIKSSAKER Il, 7.) 

5. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Marit Am
stad om et totalforbud mot produksjon, lagring, 
omsetning og bruk av antipersonellminer. 
(Vedlegg til innst.: l. og 3. Brev av 21.4.95 og 
18.5.95 fra utenrikskomiteen til utenriksministe
ren. 2. og 4. Svarbrev av 11.5.95 og 24.5.95 fra 
utenriksministeren til utenrikskomiteen. 5. Brev 
av 30.5.95 fra utenrikskomiteen til forsvarsminis
teren. 6.-7. Svarbrev av 31.5.95 og 1.6.95 fra for-
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svarsministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 186, S.tid. 
3674-3684, 3722 (6.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, l.) 

6. Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesterin
ger. (Tverrprioritert plan for materiellinvesterin
ger; utvikling i bygg- og anleggsinvesteringer 
neste 10 år; næringspolitisk strategi; nye materiell
prosjekter i Hæren og Sjøforsvaret; endr. i igang
værende og godkjenning av nye eiendoms-, bygg
og anleggsprosjekter; fellesfinansierte bygg og an
legg; Forsvarets relokalisering Gardermoen; 
Gyvatn artilleriskytefelt.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 191, S.tid. 
3899-3906, 3970-3971 (12.6.95). (Komiteens 
innst. vedr. prosjekter omtalt i proposisjonen, 
overføring av en bygning til Selbu kommune, ev. 
tilleggsbev. til Forsvarets relokalisering Garder
moen og oppheving av vedtak om et artilleriskyte
felt ved Gyvatn i Bygland - bifalt.) 

7. Forslag fra Paul Chaffey om strengere retnings
linjer for eksport av militært materiell. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

8. Forslag fra Odd Eriksen, Ingvald Godal, Per Olaf 
Lundteigen, Are Næss og Hans J. Røsjorde om å 
utvirke at et parti utrangerte Mauserrifler blir 
solgt etter vanlige betingelser fremfor at partiet 
destrueres. 
Dok. 8: 95, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Forslag fra Ane Sofie Tømmerås, Marit Tingel
stad, Kjellaug Nakkim, Lisbeth Ho land og Solveig 
Sollie om at utrangerte Mauserrifler blir destruert. 
Dok. 8: 101, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Norge vil arbeide 

for et totalforbud mot bruk av antipersonellminer 
når FN i løpet av 1995 skal revidere landminepro
tokollen, S.tid. 2082-2083 (1.2.95). 
(Jf. Il, 5.) 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn, framsatt av Paul 
Chaffey om modernisering av Fl6-jlyene og 
manglende opplysninger til Riksrevisjonen fra det 
amerikanske firmaet som har ansvaret for oppda
teringen, S.tid. 2209-2210 (8.2.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om forsvarsministe
rens deltakelse på en våpenmesse i Tyrkia i sep
tember 1993, S.tid. 2245-2246 (15.2.95). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvilke våpen som ble 
solgt til Tyrkia i perioden juni-desember 1989, 
S.tid. 2321-2322 (22.2.95). 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om norske forsvarspro
dukter er blitt produsert på lisens i Tyrkia i perio-
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den 1989 til i dag, og i tilfelle hvilke, S.tid. 
2616-2617 (15.3.95). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om når det ble gitt lisens 

for produksjon av avstandsmåleren LP7 til Tyrkia, 
og om det foregår handel med deler til avstands
måleren i dag, S.tid. 2617-2618 (15.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 733 4733 Luftforsvaret 
l 760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 
2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 

og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (/FOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia- Hercegovina. (Endr. 
bev. på kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og 
nybygg og nyanlegg; nytt kap. 1794 NATOs Bos
nia-styrke.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845-1858, 1912-1913 
(19.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen til 
innstillings utkast.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Odd Eriksen, Ingvald Godal, Per Olaf 

Lundteigen, Are Næss og Hans J. Røsjorde om å 
utvirke at et parti utrangerte Mauserrifler blir 
solgt etter vanlige betingelser fremfor at partiet 
destrueres. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 12.6.95 fra 
Justis- og politidepartementet til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 95 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 12, S.tid. 1361-1381, 1389-1390 
(28.11.95) og bifalt med 69 mot 56 stemmer. 
(l forslag fra SV bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Ane Sofie Tømmerås, Marit Tingel
stad, Kjellaug Nakkim, Lisbeth Ho land og Solveig 
Sollie om at utrangerte Mauserrifler blir destruert. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 12.6.95 fra 
Justis- og politidepartementet til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 101 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 12, S.tid. 1361-1381, 1389-1390 
(28.11.95) og ikke bifalt. 
(l forslag fra SV bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringar i løyvingar m.v. iforsvarsbudsjettet for 
1995. (Omgrupperinger; tilbakebetaling av infra
strukturmidler; driftsoverskridelser, omdispone
ring fra investeringer til drift, reduserte bev. til 
store nyanskaffelser og Forsvarets re lokalisering 
Gardermoen.) 

(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.95 fra Forsvars
departementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 701, Innst. S. 53, S.tid. 
1561-1562, 1569-1573 (7.12.95). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Paul Chaffey om strengere retnings
linjer for eksport av militært materiell. 
(Vedlegg til innst.: 1.-4. Brevveksling mellom 
utenrikskomiteen og handelsministeren. 5. Ret
ningslinjer av 28.4.92 for Utenriksdepartementets 
behandling av søknader om eksport av våpen, 
militært materiell, samt teknologi og tjenester for 
militære formål.) 
Dok. 8: 90 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 118, S.tid. 2284-2292, 2299 (8.2.96) og 
avvist. 
(Utkast til innst. forelagt næringskomiteen før 
avgivelse. 2 forslag ikke bifalt - l fra Sp, SV og 
KrF og l fra SV.) 

5. Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesterin
ger. (Næringspolitisk strategi; anskaffelse av 
tekomateriell; engasjement i NATOs fellesfinan
sierte ressursprogrammer; forsert tilbakelevering 
av HAWK-utstyr; godkjenning/endring av eien
doms-, bygg- og anleggsprosjekter, flytting av 
Hærens forsyningskommando, kostnadsøkning 
for kontorbygg for FOÆtterretningstjenesten; 
mulig erstatning av F-16-fly med Joint Strike 
Fighter.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3354, Innst. S. 265, S.tid. 
4316-4324, 4405-4406 (17.6.96). 
(2 forslag, herav l fra SV og A om å flytte Hærens 
forsyningskommando fra Løren leir til Kolsås 
ikke bifalt med 57 mot 56 stemmer. Komiteens 
innst. om tilbakelevering av HA WK-utstyr bifalt.) 

6. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å bedre 
innkjøpsrutinene i Forsvaret. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.5.96 fra For
svarsdepartementet, statsråden, til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 56, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 255, S.tid. 
4333 - 4335, 4406-4407 (17.6.96) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra SV inntatt i doku
mentet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om eksport av militært 

utstyr fra Norge til De forente arabiske emiratene 
siden 1989, og om slik eksport har skjedd i tråd 
med retningslinjene for norsk våpeneksport, S.tid. 
939-940 (15.11.95). 
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2. Sp.spm. fra Erik Solheim om tvetydige reaksjoner 
i forhold til de franske atomprøvesprengningene, 
når forsvarsministeren vurderer en milliardkon
trakt om innkjøp av franske jagerfly, samtidig som 
utenriksministeren protesterer overfor franske 
myndigheter, S.tid. 1394-1395 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Marit Arnstad om to forsvarssjefer som har del
tatt på jaktturer der Norges største våpenhandler 
betalte utgiftene, S.tid. 2162 (31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om en vurdering av det 
tette forholdet mellom norsk våpenindustri og 
ledende offiserer, S.tid. 2162-2164 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Johanne Gaup om Forsvarets ønske 

om innkjøp av 70 firehjuls motorsykler til bruk 
ved øvelser ved garnisonen i Porsanger, S.tid. 
2664-2665 (6.3 .96). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om lisens for salg av 
militært materiell til Tyrkia, S.tid. 3009-3010 
(27.3 .96). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om resultatet på den inter
nasjonale konferansen om antipersonellminer, og 
om Norges posisjoner, S.tid. 3360-3361 (8.5.96). 

8. Sp.spm. fra Marit Arnstad om oppfølging av Stor
tingets ønske om at det arbeides for et totalforbud 
mot antipersonellminer, S.tid. 3856-3857 
(5.6.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap. : 
1733 4733 Luftforsvaret 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 
(l forslag fra H, SV, KrF og FrP vedr. materiellin
vesteringer i Heimevernet bifalt. Komiteens inn
stilling om utfasing av to ubåter i Kobben-klassen 
ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringar i løyvingar m. v. i forsvarsbudsjettet for 

1996. (Omgrupperinger; mindrebehov store nyan
skaffelser, forsering av nye materiellinvesterings
prosjekter; motoravgiftsfritak for beltevogner, 
båtmotoravgiftsfritak for marinefartøyer.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 1005, lnnst. S. 71 , S.tid. 
1591-1593, 1603-1607 (10.12.96). 

2. Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, l. halvår 
1996. 
(Vedlegg: l. Lov av 18.12.87 nr. 93 om kontroll 
med eksport av strategiske varer, tjenester og tek
nologi. 2. Utenriksdepartementets forskrifter av 
10.1.89 til gjennomføring av utførselsreguleringen 
for strategiske varer, tjenester og teknologi med 
senere endringer. 3. Utenriksdepartementets for
skrifter om utførsel av tungtvann. Kgl.res. 10.3.89. 
4. Retningslinjer av 28.2.92 for Utenriksdeparte
mentets behandling av søknader om eksport av 
våpen m.v. 5. Utenriksdepartementets vareliste 1: 
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell. 
Vedlegg til innst.: Spørsmål av 11.11. og 4.12.96 
fra Stortingets utenrikskomite til utenriksministe
ren og svar av 28.11. og 6.12.96.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 342, Innst. S. 83, S.tid. 
1787-1790, 1830 (18.12.96). 

3. Samtykke til å la seg binde av den reviderte land
mineprotokollen av 3. mai 1996 ogprotokollen om 

blindande laservåpen av 13. oktober 1995, begge 
til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 omfor
bod mot eller restriksjonar på bruk av visse kon
vensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål 
eller som kan ramme vilkårleg. 
(Vedlegg: l. Tilleggsprotokoll til FN-konvensjo
nen av 10.10.80. 2. Protokoll om forbod mot eller 
restriksjonar på bruk av miner, minefeller og and
re innretningar, med endringar. Protokollen i en
gelsk originaltekst med omsetjing til norsk. Ved
legg til innst.: Spørsmål av 9.6.97 fra utenriksko
miteen til utenriksministeren og svar av 10.6.97. 
Inntatt i innst.: Uttalelse av 11.6.97 fra forsvarsko
miteen.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3890-3891, Innst. S. 277, 
S.tid. 4319-4322, 4398 (18.6.97). 

4. lnvesteringar i Forsvaret. (Kystartilleriets under
vannsforsvar; utskifting av Hercules transportfly; 
Grøtsund Minestasjon; torpedobatteri til Malan
gen istedet for Ofoten; Hortenskanalen; hangar til 
flysamlingen på Gardermoen; utlån av luftvernut
styr til Nederland; fremtidig erstatning for F-16-
flyene.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 11.6.97 fra forsvarsmi
nisteren til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 303, S.tid. 
4524-4528, 4551 (19.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

5. Eksport av forsvarsmateriellfrå Noreg 1996. Eks
portkontroll og ikkje-spreiing. 
(Vedlegg: l. Lov av 18.12.87 nr. 93 om kontroll 
med eksport av strategiske varer, tjenester og tek
nologi m.v. 2. Utenriksdepartementets forskrifter 
av 10.1.89 til gjennomføring av utførselsregulerin
gen for strategiske varer, tjenester og teknologi, 
med endr. 3. Forskrift om utførsel av tungtvann. 
Kgl.res. 10.3.89. 4. Retningslinjer av 28.2.92 for 
Utenriksdepartementets behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og og tjenester. 5. Utenriksdepartementets 
vareliste 1: Våpen, ammunisjon og annet militært 
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materiell. 6. Wassenaar-samarbeidet om eksport
kontroll av konvensjonelle våpen og varer m.v.) 
St.meld. 57, ref. S.tid. 3647 (2.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om konsekvensar 

for kjøp av nye jagarfly m.v. av at Noreg kan ha 
vorte villeidd til å betala for mykje i samband med 

modernisering av F-16-.flya, S.tid. 2493-2494 
(26.2.97). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å medverka til at 
ein kontrakt om bygging av opptil seks nye fregat
tar for Sjøforsvaret går til norske verft, S.tid. 
3136-3137 (30.4.97). 

3. Sp.spm. fra Are Næss om Forsvarets lagre av 
medisiner og medisinsk forbruksmateriell, S.tid. 
3300 (14.5.97). 
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FORURENSNING 

Se også: MILJØVERN, NATURVERN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1406 4406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1449 Returordning for spesialavfall - bilvrak og 

spillolje 
(l forslag fra H, Sp og FrP sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Utsatt behand
ling av lager/deponi for radioaktivt avfall i Him
dalen, Aurskog-Høland.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø

verndepartementet. (kap. 1441, tilskudd til utvik
ling av miljøteknologi i næringslivet; kap. 1442, 
garantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 27, S.tid. 
1754-1755 (16.12.93 ). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1442, post 70, etable
ring av plastgjenvinningsanlegg i F ol/dal.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 2.12.93 fra Miljø
verndepartementet, statsråden, til energi- og mil
jøkomiteen.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 51, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 71 Tilskudd til etablering av 
plastgjenvinningsanlegg i Folldal.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av Internasjonal konven
sjon om beredskap, aksjon og samarbeid ved olje-

forurensning, 1990. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 93 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 59, 
S.tid. 2036 (8.2.94). 

5. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (bærekraftig utvikling, FNs kommisjon for 
bærekraftig utvikling- CSD, industrilandenes for
bruksmønster, omlegging av skatte- og avgiftssys
temet, miljøstandardisering, transport- og energi
sektoren, avfallshandtering, Norsk Spesialavfall
selskap AlS, befolkningsspørsmål, global forde
lingspolitikk, økologiske andeler, stabiliserings
mål for C02, ny svovelprotokoll, NOx-planen, na
sjonal oppfølging av FN-konvensjon om biologisk 
mangfold, kulturminnevern, miljøproblemer i 
Barentsregionen, miljøkonsekvensutredninger). 
S.tid. 2799-2808 (11.4.94), S.tid. 2885-2938 
(19.4.94). 
(5 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, henholds
vis 2 fra Sp og l fra H - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag ikke bifalt.) 

6. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kombinert 
lager og deponi for lavt og middels radioaktivt 
avfall i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1991: 9 Deponi for norsk lav
og middelaktivt atomavfall. Leder Kari Kveseth. 
Vedlegg til innst.: 3 svarbrev av henholdsvis 
25.2., 28.2. og 2.3.94 fra Nærings- og energide
partementet v/statsråden til energi- og miljøkomi
teen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Innst. S. 114, S. 
tid. 3221-3255 (28.4.94). 
(l forslag fra Gunnar Fatland sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT I. 5 forslag 
ikke bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

7. Norsk oljevern. 
(Vedlegg: l. Oljesøl i norske og utenlandske far
vann etter 1989. 2. Virkninger av oljesøl. 3. Sum
marisk gjennomgang av en del sentrale krav i 
OP A-90. 4. Internasjonale avtaler om oljevernbe
redskap. 5. Internasjonale konvensjoner om erstat
ning og ansvarsbegrensning ved oljesøl fra skip. 6. 
Petroleumslovens regler om erstatningsansvar for 
forurensningsskade. 7. Oljevernberedskap 
enkelte andre land.) 
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St.meld. 25, ref. S.tid. 1963, Innst. S. 152, S.tid. 
4094-4109 (9.6.94). 

8. Forslag fra Paul Chaffey og Eilef A. Meland om 
innsamling og destruksjon av haloner og av KFK i 
hvitevarer og kjøleanlegg. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.4.94 fra Miljø
verndepartementet, statsråden, til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1869, Innst. S. 201, S.tid. 
4532-4541, 4542-4544 (16.6.94) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. l forslag 
fra A ikke bifalt. Komiteens innstilling om etab
lering av et innsamlingssystem og utredning av 
ulike finansieringsløsninger bifalt.) 

9. Forslag fra Paul Chaffey, Eilef A. Meland og Inge 
Myrvoll om tiltak mot økende forurensning fra 
flytrafikken som en følge av dereguleringen. 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 3220 (27.4.94) og ikke 
behandlet. 

lO. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø
verndepartementet- tømming av Bliicher for olje. 
St.prp. 66, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om trusselen om lekka

sjer av plutonium m.v. fra de nedgravde avfalls
tønnene ved Kjeller, S.tid. 303-304 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å opprettholde 
virksomhetsnivået til returprosjektet for ozonned
brytende gasser KFK, S.tid. 310-311 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å stille tekniske 
krav til kuldeanlegg, på bakgrunn av lekkasjer av 
KFK-gasser, S. tid. 311-312 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til at Finland 
slutter å sende radioaktivt avfall til reprosessering 
i Majak i Russland, S.tid. 702-703 (17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om forsvar
ligheten av å opprettholde pålegget til Larvik 
kommune om utbygging av kloakkrenseanlegg 
som også skal fjerne næringssalter, S. tid. 
714-715 (17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om en norsk strategi 
for utvikling av bioenergi, S.tid. 715-716 
(17 .11.93). 

7. Sp.spm. fra Bent Hegna om å forhindre at etable
ring av et gjenvinningsanlegg for landbruksplast i 
Folldal rammer Norfoiler på Notodden, S.tid. 
1550-1551 (8.12.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om asbestholdig 
asfaltstøv fra gatene i Trondheim og vurdering av 
piggdekkrestriksjoner, S.tid. 1556-1557 (8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å stanse den ulov
lige og miljøforurensende dumpingen av makrell i 
Nordsjøen, S. tid. 1588-1589 (8.12.93). 

l O. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å over
rekke britiske myndigheter et kunstverk i form av 
en furu fra Ulven ved Os, overlevert fra Norges 

Miljøvernforbund, som synliggjør miljøskader 
pga. britiske utslipp, S.tid. 1700 (15.12.93). 

11. Sp.spm. fra Eva Lian om Statens forurensningstil
syns oppfølging av konsesjonsbestemmelsene for 
driften på Langøya utenfor Holmestrand, i lys av 
oppslag om utslipp til sjøen, S.tid. 1700-1702 
(15.12.93). 

12. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om tiltak for å hindre 
videre ødeleggelse av helleristningene i Østfold, 
S.tid. 1703-1704 (15.12.93). 

13. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem om planar for statlege 
tilskot til renseanlegg som kommunane vest for 
Lindesnes i samband med Nordsjøavtalen byggjer 
vidare utover i 1990-åra, S.tid. 1704-1705 
(15.12.93). 

14. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til å stoppe 
planer om en tidobling av radioaktive utslipp fra 
atomgjenvinningsanlegget i Dounreay i Skottland, 
S.tid. 2008-2009 (2.2.94). 

15. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at Regjeringen ifølge 
oppslag i «Natur og Miljø Bulletin» vil gi opp 
målsettingen om en reduksjon av NO:c-uts1ippene 
med 30 prosent innen 1998, S.tid. 2009-2010 
(2.2.94). 

16. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Gunnar 
Breimo om å bidra til at oppsigelsen av avtalen om 
oljevernberedskap i Barentshavet fra Norsk Olje
vemforening for Operatørselskap trekkes tilbake, 
S. tid. 2083-2084 (9.2.94). 

l 7. Sp.spm. fra May Britt Vihovde, framsatt av Lars 
Sponheim om å tillate leiteboring og eventuelt 
oljeutvinning i Skagerrak, S.tid. 2088-2089 
(9.2.94). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Forsvaret plan
legger større utslipp av kjølevann i Lutvann i Øst
marka, S.tid. 2232 (16.2.94). 

19. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å koma i gang med 
kalking av ein av landets største innsjøar, Nisser, 
s. tid. 2233 (16.2.94). 

20. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å legge Gardermo
banen i tunnel gjennom de mest berørte boområ
der, Gamlebyen i Oslo og Lillestrøm-området, 
S.tid. 2234-2235 (16.2.94). 

21. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å medvirke 
til at konseptet «Oil Guide» for oppsamling av olje 
fra skipsvrak, utviklet av Ocean Guard A/S i sam
arbeid med SINTEF, kan prøves ut på eksis
terende forurensninger, S. tid. 2323-2324 
(23.2.94). 

22. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om å legge 
inn en forutsetning om gass som drivstoff i an
budsdokumentene for fergesambandet Arsvågen
Mortevika, i lys av behovet for mer miljøvennlig 
drivstoff i ferger, S.tid. 2325-2326 (23.2.94). 

23. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å få etablert 
retur-og gjenvinningsordninger for kvikksølvhol
dig amalgam som samles opp hos tannleger, S.tid. 
2431-2432 (2.3.94). 

24. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om å 
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redusere eingongsavgifta på spesialkonstruerte 
bi/ar som forureinar mindre enn andre bi/ar, 
S.tid. 2446-2447 (2.3.94). 

25. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å legge fram en 
samlet plan for avslutningsfasen i oljevirksomhe
ten med sikte på gjenbruk og gjenvinning av 
installasjonene i Nordsjøen, S. tid. 2457-2458 
(2.3.94). 

26. Sp.spm. fra Tore Nordtun om å medvirke til å 
videreføre arbeidet som er igangsatt med etable
ringen av et anlegg for gjenvinning av KFK-gas
ser i Rogaland, S. tid. 2737-2738 (23.3.94). 

27. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilke skriftlige 
garantier EU har gitt Norge om unntak eller over
gangsordninger for restriksjoner på bruk av 
asbest, KFK, organiske løsemidler, kvikksølv og 
pentaklorfenol, S. tid. 2739-2740 (23.3.94). 

28. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om antallet berørte 
boliger i Lillestrøm ved anvendelse av ulike støy-

grenser for Gardermobanen, S.tid. 2831-2832 
(13.4.94). 

29. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å redu
sera skadelege utslepp frå flytrafikken, m.a. 
nitrøse gassar, S.tid. 2958-2959 (20.4.94). 

30. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at støygrensene for 
veg og jernbane i forbindelse med hovedflyplas
sen på Gardermoen kan overskrides ut fra økono
miske betraktninger, S.tid. 2959-2960 (20.4.94). 

31. Sp.spm. fra Kjell Engebretsen om å gi kommu
nene tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kunne 
stanse forurensning fra hytter og fritidsboliger, 
S.tid. 3278 ( 4.5.94). 

32. Sp.spm. fra Aase loa Wiig, framsatt av Sigurd 
Manneråk om det økte behovet for midler til kal
king av vassdrag, S.tid. 3279-3280 (4.5.94). 

33. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om opprydning etter 
forurensning ved marinebasen Haakonsvern, 
S.tid. 3305-3306 (4.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 2 brev av 21.10. og 24.10.94 fra 
departementet v/statsråden med svar på spørsmål 
fra energi- og miljøkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1406 4406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1449 Refusjonsordninger for spesialavfall - bil

vrak og spillolje 
(3 forslag bifalt, henholdsvis 2 fra H og l fra V.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø

verndepartementet- tømming av Bliicher for olje. 
St.prp. 66 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 20, S.tid. 1202-1203 (9.11.94). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1406 Miljøvernavdelin
gene i fylkene; kap. 1441 Statens forurensningstil
syn; kap. 1442 Vannmiljø-, avfall- og spesialav
fallstiltak; kap. 1449 Returordning for spesialav
fall- bilvrak og spillolje.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 34, S.tid. 1597, 
1600 (8.12.94). 

3. Forslag fra Paul Chaffey, Eilef A. Meland og Inge 
Myrvoll om tiltak mot økende forurensning fra 
flytrafikken som en følge av dereguleringen. 
Dok. 8: 40 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
Innst. S. 64, S.tid. 1702 (20.12.94) og vedlagt pro
tokollen. 

4. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 

14. juni 1994 til konvensjonen om langtranspor
tert grensekryssande luftureining av 13. november 
1979, som gjeld vidare reduksjonar av svovelut
slepp. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 2185, Innst. S. 111, S.tid. 2767 
(30.3.95) og enstemmig vedtatt. 

5. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (avfallsgjenvinning; organisk spesialavfall; 
første møte under Klimakonvensjonen; Nordsjø
konferansene; Barentsregionen ). 
S.tid. 3228-3236 (11.5.95), S.tid. 3334- 3366, 
3396-3398 (debatt 18.5.95) og enstemmig ved
lagt protokollen. 
(2 forslag, hvorav l fra V ikke bifalt og l fra Sp 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen stoppe kravet om nitrogenrensing av avløps
vann i kommunene. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 21.4.95 fra Miljøvern
departementet v/statsråden.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 290, Innst. S. 129, S.tid. 
3367-3370, 3396-3398 (18.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

7. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om 
beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige 
Atlanterhav, undertegnet i Paris 22. september 
1992. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse, med vedlegg: I. Landbaserte 
forurensningskilder, Il. Dumping og forbrenning, 
Ill. Forurensning fra offshore-kilder, IV. Vurde
ring av kvaliteten av det marine miljø; og 2 bilag.) 
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St.prp. 39, ref. S.tid. 2929, lnnst. S. 163, S.tid. 
3610, 3629 (1.6.95). 

8. Forslag fra Carl I. Hagen om at Gardermobanen 
må legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
(Vedlegg til innst.: l.-4. Svarbrev av 5.4.95, 
27.4.95, 28.4.95 og 16.5.95 fra Samferdselsdepar
tementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 2664-2666, Innst. S. 178, 
S.tid. 4229-4248, 4283 (15.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(2 forslag; l fra A ikke bifalt, l fra Ellen Christian
sen og Stephen Bråthen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Komiteens 
innst. om tunnel gjennom Gamlebyen, bev. av 
midler og forutsetning om ferdigstillelsestids
punkt - bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at jern
banen til Gardermoen blir lagt i tunnel gjennom 
Lillestrøm. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 18.5.95 og 
notat i brev av 5.6.95 fra Samferdselsdepartemen
tet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 2919, Innst. S. 198, S.tid. 
4248-4255, 4283-4284 (15.6.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt med 59 
mot 54 stemmer (voteringskorreksjoner ved 
åpningen av neste dags stortingsmøte - se S.tid. 
4293).) 
(Jf. forrige sak og JERNBANER I, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om samarbeid mellom 

Norcem og Norsk Avfallshandtering om å ta hånd 
om organisk spesialavfall. (Trukket tilbake), S.tid. 
1562-1563 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å stilla Bliicher
olja til disposisjon for dampskipsjlåten som bun
kersolje. (Trukket tilbake), S.tid. 1563 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om grunnvannsfor
holdene i fjellet der atomavfallsdeponiet i Him
dalen skal bygges, S.tid. 1578-1579 (7.12.94). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at russarane ifylgje 
media investerer store beløp i nye angrepsubåtar, 
samstundes som dei ikkje tek seg av utrangerte 
båtar og anna kjernefysisk avfall, S. tid. 
1608-1609 (14.12.94). 

5. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul om å redusere utslip
pene av VOC - flyktige organiske forbindelser -
ved drivstoffylling på norske bensinstasjoner, 
S.tid. 1615-1616 (14.12.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for å sam
ordne skipskontrollen i norske farvann, aktualisert 
av ansvarsproblemene rundt vraket av krysseren 
«Murmanslm, S.tid. 1854-1855 (11.1.95). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilke tiltak som må 
iverksettes for å sikre at målsettingen om stabili
sering av COrutslippene og reduksjon av NOx
utslippene blir oppfylt, S.tid. 1855-1857 (11.1.95). 

8. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om kutt i bevilgnin
gene til sur nedbør-overvåkingen betyr at målesta
sjoner på Sørlandet blir nedlagt, S.tid. 1893-1895 
(18.1.95). 

9. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om en avtale mel
lom Norske Skog og Miljøverndepartementet om 
bygging av en returpapirfabrikk som etter planen 
skulle være ferdig i 1995, S.tid. 1896-1897 
(18.1.95). 

l O. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om det 
er teke miljøomsyn med tanke på transportauken 
når Postverket har foretatt ei postpakkeomlegging 
som medfører at alle pakkane skal sendast til Oslo 
for sortering, S.tid. 1898-1899 (18.1.95). 

11. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å kome i gang med 
kalking av innsjøen Nisser, S.tid. 2087-2088 
(1.2.95). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om utar
beiding av en analyse over den totale forurensin
gen som vil ramme grunnvannsbassenget på Gar
dermoen når hovedflyplassen er ferdig utbygd, 
S.tid. 2088-2089 (1.2.95). 

13. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre at 
atomtrusselen fra Kola øker, med bakgrunn i pla
ner om å bygge tre nye reaktorer i området, S.tid. 
2190- 2191 (8.2.95). 

14. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en utvikling 
på norsk sokkel som innebærer dårligere arbeids
og ansettelsesvilkår er akseptabelt. (Trukket til
bake), S.tid. 2195 (8.2.95). 

15. Sp.spm. fra Jan Simonsen om bedrifter i Stavan
ger som står i fare for å måtte trappe ned pga. mil
jøpålegg fra Statens forurensningstilsyn når det 
gjelder støybegrensning, S.tid. 2226-2228 
(15.2.95). 

16. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Johanne Gaup om når forurensingsloven trer i 
kraft for samferdselssektoren, S.tid. 2228 
(15.2.95). 

17. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
John-Arne Ba/to om de støyskjermingstiltak NSB 
vil sette i verk i forbindelse med byggingen av 
Gardermobanen er tilstrekkelig for å sikre et godt 
bomiljø for innbyggerne i Gamlebyen, S.tid. 
2228- 2229 (15.2.95). 

18. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
John-Arne Balto om grunnvannsforholdene i fjel
let der atomavfallsdeponiet i Himdalen i Aurskog
Høland skal bygges, på bakgrunn av vannutstrøm
ningen fra et borehull i området, S. tid. 2241-224 2 
(15.2.95). 

19. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om Forsvaret har 
«lagra» store mengder PCB på Jan Mayen, S.tid. 
2244-2245 (15.2.95). 

20. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om russiske myn
digheter som planlegger å lagre opptil 200 reak
torer fra opphugde atomubåter i en sjøtunnel i 
Arabukten på Kola, ca. 10 mil fra Norge, S.tid. 
2297-2298 (22.2.95). 
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21. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om ein ny «Hold Nor
ge Rent»-kampanje, S.tid. 2303-2304 (22.2.95). 

22. Sp.spm. fra Erling Folkvord om NSBs planer om 
at det skal gå 715 tog i døgnet gjennom Gamle
byen i Oslo, som er proklamert som miljøby, S.tid. 
2304-2306 (22.2.95). 

23. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om til
tak mot støyproblemer fra El8 gjennom Lier kom
mune, med finansiering f.eks fra Motorvegfinans 
AlL sin beholdning av bompengemidler, S.tid. 
2308-2309 (22.2.95). 

24. Sp.spm. fra Erling Folkvord om ei varig løsning 
på miljøproblema som økende jernbanetrafikk 
skaper for dem som bor i nærheta av jernbane
spora på Oslos østkant, S. tid. 2443-2444 
(8.3 .95). 

25. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Statens 
forurensningstilsyn (SFT) som etablerer et nytt 
overvåkingssystem for luftforurensning i de størs
te byene, og om Stavanger vil komme med i syste
met, S.tid. 2595 - 2596 (15.3 .95). 

26. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om erstatningsboli
ger er en aktuell løsning for de beboerne i Gam
lebyen i Oslo som vil bli plaget av støy fra Garder
mobanen, S.tid. 2675-2676 (22.3.95). 

27. Sp.spm. fra Paul Chaffey om prisdifferansen mel
lom olje og strøm som fører til at elkraft erstattes 

med olje, og om tiltak for å sikre at mer miljøvenn
lige energibærere blir konkurransedyktige, S.tid. 
2696-2698 (22.3.95). 

28. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om politiske 
signaler om at flyplassen på Gardermoen skal 
være nattåpen, og hvorfor det ikke blir tatt hensyn 
til de kraftige reaksjonene fra lokalbefolkningen i 
saken, S.tid. 2959-2960 (26.4.95). 

29. Sp.spm. fra Morten Lund om at fylkesmannen har 
pålagt Bjugn kommune å oppheve et vedtak om 
redusert renovasjonsavgift for pensjonister og 
uføre, S.tid. 3019-3021 (3.5.95). 

30. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om utslipp av nitro
gen fra landbruket i Østfold, som har økt på tross 
av Nordsjøavtalens intensjon om 44 prosents re
duksjon innen utgangen av 1995, S.tid. 
3021-3022 (3.5.95). 

31. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om framgangen i 
sakene om pålagt nitrogenrensing for kommuner i 
ytre Oslofjord, S.tid. 3564-3565 (31.5.95). 

32. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om faglige innsigelser 
knyttet til effekten av kommunale nitrogenrensetil
tak i såkalt «utsatte områder», S.tid. 3567-3568 
(31.5.95). 

33. Sp.spm. fra Paul Chaffey om prognoser for økte 
COrutslipp fra gass- og oljeproduksjonen, S.tid. 
3594-3595 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 27.10.95 fra Mil
jøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen vedr. kommunale vannmiljø- og 
avløpstiltak.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 406 4406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
l 44 l 444 l Statens forurensningstilsyn 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1449 Refusjonsordninger for spesialavfall - bil-

vrak og spillolje 
(l forslag fra H og KrF vedr. miljøteknologi i næ
ringslivet bifalt. l forslag fra H vedr. miljødiesel 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Avgiftsvedtak for 1996. Endringer av kjøretøyav
giftene m.v. (Vrakpant på biler m.v.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 13. Tillegg l, S.tid. 1576-1602, 1603-1622 
(8.12.95). 
Budsjett-kap.: 
l 449 Refusjonsordninger for spesialavfall - bil

vrak og spillolje 

(l forslag til vedtak fra finanskomiteen om en mid
lertidig økning av vrakpanten bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Ragnhild 

Queseth Haarstad om nattestenging av hovedfly
plassen på Gardermoen. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 21.11.95 fra 
Samferdselsdepartementet til samferdsel sko mi
teen.) 
Dok. 8: 96 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
lnnst. S. 58, S.tid. 1777-1786, 1787-1788 
(15.12.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1442 Vannmiljø-, 
avfalls- og spesialavfallstiltak; kap. 1449 Refu
sjonsordninger for spesialavfall -bilvrak og spill
olje.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 922, Innst. S. 69, S.tid. 1799, 
1838 (18.12.95). 

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om tiltak motfor
urensing fra landbruket slik at kornprodusenter 
som ikke bidrar til opphør av høstpløying, heller 
ikke skal omfattes av fastpris-/støtteordninger i 
henhold til jordbruksavtalen. 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 461, Innst. S. 99, S.tid. 
2066- 2068, 2086 (23.1.96) og avvist. 
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4. lnterp. fra Gunnar Fatland om en mer realistisk 
avveining mellom nærings- og miljøpolitiske mål
settinger ved fastsetting av miljø- og støykrav til 
industrivirksomhet i byområdene. 
S. tid. 2077-2086, 2087 (23 .l. 96). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. sak 11.) 

5. Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av 
nitrogenoksider (NOJ. 
(Vedlegg: l. Nærmere om de makroøkonomiske 
analysene. 2. Ordliste.) 
St.meld. 41 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 114, S.tid. 2450-2496, 2496-2500 
(22.2.96). 
(20 forslag, hvorav 2 fra H bifalt og l fra KrF og 
SV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. 8 forslag til vedtak fra komiteen 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five 
og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting 
for å motvirke drivhuseffekten. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.2.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 93 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 126, S.tid. 2450-2497, 2500-2501 
(22.2. 96) og vedlagt protokollen. 
(l forslag fra Hikke bifalt. 2 forslag til vedtak fra 
komiteen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Forslag fra Lars Sponheim om at Stortinget får en 
redegjørelse om oljevernberedskapen langs kysten 
i forbindelse med igangsetting av prøveboring i 
nordlige havområder. 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 2657, lnnst. S. 158, S.tid. 
3057 (29.3.96) og enstemmig bifalt. 

8. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (avfallsbehandling, spesialavfall; ombyg
ging av nikkelverk på Kola; utslipp av miljøgifter; 
miljøfaremerking; petroleumsvirksomheten, 
transportsektoren; miljøvern i kommunene; Kli
makonvensjonen, N ordsjøsamarbeidet ). 
S.tid. 3131-3138 (18.4.96), S.tid. 3227-3258 
(debatt 29.4.96). 
(3 forslag, herav 2 enstemmig bifalt- l fra V om 
informasjon om radioaktivt nedfall og l fra Sp, H, 
SV og KrF vedr. Handlingsplan for gamle synder. 
l forslag fra H om en melding om oppfølging av 
Nordsjødeklarasjonene sendt Regjeringen.) 

9. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og Mag
nus Stangeland om at det må utarbeides strengere 
regelverk for frakt av olje i norske farvann for å 
sikre miljøhensyn. 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2657, Innst. S. 240, S.tid. 
4208-4240, 4241 (13.6.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV ikke bifalt, l 

fra KrF sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

l O. Gasskraftverk i Norge. (Elektrisitetsforbruk i Nor
den; verdiskaping og lønnsomhet ved aktuelle 
utbyggingsprosjekter; COrutslipp og COravgift; 
bygging av gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø, 
politisk behandling av framtidige etableringer.) 
(Vedlegg: Felleserklæring etter møtet i Helsing
fors 12. mars 1996 mellom handels- og industrimi
nister Antti Kalliomaki og nærings- og energimi
nister Jens Stoltenberg.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 250, S.tid. 
4244-4282, 4308-4309 (14.6.96) og vedlagt pro
tokollen med 71 mot 42 stemmer. (l utsettelsesfor
slag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. 5 andre forslag; 
4 fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. l forslag fra Sp, SV, KrF og 
Gunn Karin Gjul om at det ikke bygges gasskraft
verk ikke bifalt med 71 mot 42 stemmer.) 

11. Stavanger kommune sender brev datert 19. juni 
1996 vedrørende rammevilkår for norsk industri. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. Il , 4.) 

12. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag som sikrer en rettferdig fordeling 
av investerings- og driftsutgifter knyttet til rense
pålegg basert på Nordsjøavtalen. 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1997 (10.1.96). (Ikke 
behandlet.) 

13. Forslag fra Odd Roger Enoksen og Magnhild Mel
tveit Kleppa om å innføre avsugingsanlegg for 
bensindamp ved bensinstasjoner. 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 2989 (26.3.96). (Ikke 
behandlet) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sikre 

Bellona fortsatte arbeidsmuligheter til beste for 
Barentsregionen og dens innbyggere etter at det 
russiske sikkerhetspolitiet FSB har tatt ut tiltale 
mot dem, S.tid. 290-291 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om oppfylling av 
Nordsjødeklarasjonen hvor Norge har forpliktet 
seg til å utfase og destruere alle PCB-holdige pro
dukter innen 1995, S.tid. 292-293 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om arbeidet med å vur
dere innføring av en omsetningskontroll for KFK 
(klorfluorkarboner), S.tid. 295-296 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om kritiske spørsmål 
til vurderingen og behandlingen av sikkerhetsfor
holdene omkring deponiet for radioaktivt avfall i 
Himdalen, S.tid. 1421-1423 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om bruk 
av kommunehelsetenestelova for å få fram helse
messige konsekvensar ved hovudjlyplassen på 
Gardermoen, S.tid. 1553- 1554 (6.12.95). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om returpanten på 
gamle bildekk, som ikke dekker kostnadene med 
innsamling og frakt, S.tid. 1978-1979 (10.1.96). 
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7. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om status for arbeidet 
med opprydning av deponier for spesialavfall i 
følge handlingsplan, S.tid. 2092-2093 (24.1.96). 

8. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å hindre økt gjen
vinningsaktivitet ved Dounreay-anlegget, S.tid. 
2093-2094 (24.1.96). 

9. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om Miljøsikringsfon
det Folldal Verks deponering av spesialavfall i 
den nedlagte gruva på Hjerkinn, S.tid. 2147-2148 
(31.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om Statsskogs utset
telse av arbeidet med riving og sikring av gruva på 
Hjerkinn for eventuell hotellbygging, S.tid. 
2164-2165 (31.1.96). 

11. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om pålegg til kommu
nene om nitrogenrensing av avløpsvann i Ytre 
OslofJord, S.tid. 2205-2206 (7.2.96). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om hva som kan gjøres 
for Bellonas medarbeider Aleksandr Nikitin, som 
er arrestert i Russland, S.tid. 2422-2423 
(21.2.96). 

13. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem Orheim om mil
jøkonsekvensen ved deponering av saltslagg i 
Norge, S.tid. 2569- 2571 (28.2.96). 

14. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om tillatelse til Luft
fartsverket til fortsatt utslipp av glykol i Lysaker
fJorden, S.tid. 2572-2573 (28.2.96). 

15. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om støyskjermingstil
tak ved Gardermobanens daglinje gjennom Lille
strøm, S.tid. 2574-2575 (28.2.96). 

16. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om tiltak overfor 
bedriften Stabil-Alna AlS, som ikke har etterkom
met pålegg om opprydning av forurensning på 
fabrikkområdet, S.tid. 2663-2664 (6.3.96). 

17. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om høye konsentra-

sjoner av stoffet PCB i snøen i Oslo, når stoffet har 
vært forbudt i 16 år, S.tid. 2999-3000 (27.3.96). 

18. Sp.spm. fra Paul Cha.ffey om Norge vil øke sine 
anstrengelser for å nå klimamålsettingen om stabi
lisering av COrutslipp, S.tid. 3000-3001 
(27.3 .96). 

19. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om klimamål
settingen om stabilisering av COrutslipp på 
1990-nivå, S.tid. 3001-3003 (27.3.96). 

20. Sp.spm. fra Erik Sol heim om økning i COrutslipp 
ved bygging av to gasskraftverk, S.tid. 3098- 3099 
(17.4.96). 

21. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hvilke avtaler og 
garantier Norge kan få om at eksport av norsk 
gasskraft til Sverige og Finland vil erstatte kull
kraft, S.tid. 3121-3122 (17.4.96). 

22. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om tiltak for å hindre 
oljeutslipp fra krigsvrak på Narvik havn, S.tid. 
3175-3176 (24.4.96). 

23. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om tiltak 
og informasjon i samband med at norske barn for 
ca 35 år sidanfikk store stråledosar gjennom melk 
som var radioaktiv, S.tid. 3368-3369 (8.5 .96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 
(EMAS-ordningen, miljøstyrings- og miljørevi
sjonsordning for industriforetak.) 
(Vedlegg: Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 
29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industri
foretak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsord
ning i Fellesskapet.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 293, Innst. O. 63, O.tid. 
409-412 (3 .6.96), Besl. O. 69, L.tid. 37 (6.6.96). 
Lov av 21. juni 1996. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1406 4406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
l 442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1443 Miljøovervåking og akutt forurensning 
1449 Refusjonsordninger for spesialavfall - bil-

vrak og spillolje 
(2 forslag bifalt, hhv. l fra H vedr. miljøteknologi i 
næringslivet og hev. til kalking og l fra FrP vedr. 
hev. til kalking. l forslag fra Oscar D. Hillgaar 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. Il, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 

fremme forslag som sikrer en rettferdig fordeling 
av investerings- og driftsutgifter knyttet til rense
pålegg basert på Nordsjøavtalen. 
Dok. 8: 22 (1995-96), ref. S.tid. 1997 (10.1.96), 
Innst. S. 37, S.tid. 1229-1262, 1276 (22.11.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. I, 1.) 

2. Redegjørelse av utenriksministeren om om atom
sikkerhetsspørsmål. (Atomforurensningen i Russ
land; NATO; AMEC - militært miljøsamarbeid i 
Arktis; handlingsplan om atomvirksomhet og kje
miske våpen i våre nordlige nærområder; Nordflå
tens atomubåter.) 
S.tid. 353-359 (29.10.96), S.tid. 1424-1438, 1442 
(28.11.96). 

3. Forslag fra Odd Roger Enoksen og Magnhild Mel
tveit Kleppa om å innføre avsugingsanlegg for 
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bensindamp ved bensinstasjoner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 24.9.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 68 (1995-96), ref. S.tid. 2989 (26.3 .96), 
Innst. S. 19, S.tid. 1490-1493, 1506 (3.12.96) og 
avvist. 
(Forslaget i noe endret form med tilslutning fra 
Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1406/4406, naturopp
syn; kap. 1441, skipsvrak; kap. 1442, miljøvernlån; 
kap. 1449.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 46, S.tid. 1493, 
1506-1507 (3.12.96). 

5. Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey og Inge 
Myrvoll om Norges opptreden under de interna
sjonale klimaforhandlingene. 
Dok. 8: 23 , ref. S.tid. 1659 (12.12.96), S.tid. 
1685 - 1691, 1694 (13.12.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 3 forslag fra 
SV inntatt i Dok. &-forslaget; 2 sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I, og l ikke 
bifalt.) 

6. Interp. fra Paul Chaffey om stabilisering av COr 
utslippene. 
S.tid. 2473-2481 (20.2.97). 
(2 forslag fra SV, hvorav l med støtte fra Sp, KrF 
og H bifalt.) 

7. Konsekvensutredning for jernbanetunnel under 
Gamlebyen i Oslo. (Kap. 1300 (Ny) 72 Planarbeid 
Gamlebyen/ Bjørvika/Bryn; søndre trasealternativ 
utredes innen høsten 1998.) 
(Vedlegg: Beskrivelse av trasealtemativer.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 155, S.tid. 
3025-3044, 3071 (24.4.97). 
(2 forslag, l fra RV ikke bifalt og l fra Arne Hauk
vik sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. Komiteens innst. om utredning 
av søndre trasealtemativer og framlegging for 
Stortinget innen høsten 1998 - bifalt mot 2 stem
mer.) 

8. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om 
utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter 
klimaforhandlingene i Kyoto.) 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 179, S.tid. 
3231-3269 (12.5.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, KrF og Gunn Karin 
Gjul (A}, ikke bifalt med 45 mot 58 stemmer. 4 
forslag fra SV med støtte fra KrF og Sp ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Forslag fra Kristin Halvorsen, Erik Solheim og 
Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, 
allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle 
forholdene rundt Regjeringens og Stortingets 
saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig 
vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for C02. 

Dok. 8: 99, ref. S.tid. 3734, S.tid. 3778-3785, 
3814-3815 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. forrige sak.) 

10. Oppfølging av St.meld. 41 (1994-95) (Klimamel
dingen) og Innst. S. 114 (1995-96). 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3399 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Laila Ka/and om korleis problema 

med radioaktivt avfall frå atomvåpen og andre 
kjelder i Nordvest-Russland kan løysast, S.tid. 
66-67 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om mang
lende budsjettoppfølging av Direktoratet for 
naturforvaltnings handlingsplan for kalking av 
sure vassdrag, S.tid. 1513-1514 (4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om et bebudet forslag 
om omsetningskontroll for KFK og andre ozonre
duserende stoffer etter vurdering i SFT, S.tid. 
1519-1520 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å redusere bruk av 
blyhagl ved jakt og leirdueskyting, S.tid. 
1520-1521 (4.12.96). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å trekkja tilbake 
dei nye forskriftene om spreieareal i landbruket, 
då også miljøstyresmakter har stilt seg skeptisk til 
miljøeffekten, S.tid. 2451-2453 (19.2.97). 

6. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om den kri
tiske sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i 
Sosnovy Bor ved St. Petersburg, S.tid. 2495-2496 
(26.2.97). 

7. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om å legge stykkav
giften på plastråstoff til bl.a. bæreposer om til en 
volumavgift for å gi en mer miljøvennlig produk
sjon, S.tid. 2497-2498 (26.2.97). 

8. M.spm. fra Paul Chaffey om at EU-landene går 
inn for 15 pst. reduksjon av COr utslippene innen 
år 2010, mens Norges utslipp vil øke med ca 30 
pst., S.tid. 2547-2550 (5.3.97). 

9. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hvorvidt 
Norge vil godta en klimaavtale som setter kon
krete reduksjonsmål, som 10 eller 15 pst. C02-re
duksjon innen 2010, S.tid. 2556-2557 (5.3.97). 

l O. M.spm. fra Erik Sol heim om statsministerens 
utsagn om at Regjeringen vil si nei til klimaavtaler 
som pålegger Norge påta hele COTreduksjonen 
innenfor Norges grenser, S. tid. 2681-2682 
(12.3.97). 

11 . Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om statsstøtte til et 
forsøksprosjekt som skal avklare nitrogenrensin
gens effekt, i regi av Fredrikstad Vann, Avløp og 
Renovasjonsselskap, S.tid. 2753-2754 (19.3.97). 

12. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om når Regjeringa 
vil ta stilling til klagesaka som gjeld konsesjon for 
bygging av gasskraftverk på Vestlandet, S.tid. 
2907 (16.4.97). 
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13. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for å bedre 
Oslo-lufta, som har svevestøv fra biler og utslipp 
fra biler som hovedkilder til forurensningen, S.tid. 
3130-3131 (30.4.97). 

14. Sp.spm. fra Tomas Norvoll om tiltak for å 
begrense forsøpling fra skip, som rammer store 
deler av strandsonen rundt Svalbard og langs nors
kekysten, S.tid. 3297-3298 (14.5.97). 

15. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om frakt av store meng
der drivstoff i tankbiler på til dels dårlige veger i 
Nordland som miljøproblem og sikkerhetsrisiko, 
S.tid. 3298-3299 (14.5.97). 

16. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å bidra til at den 
beste traseen for Rv 35 Gardermoen-Grua vert 
vald, slik at han kan avlaste Oslo-området for 
gjennomgangstrafikk, S.tid. 3303 (14.5.97). 

17. M.spm. fra Gunnar Fat/and om signaleffekten av 
å fastslå at elektrifisering av olje- og gassplattfor
mer blir for dyrt, i lys av ventet økning i klima
gassutslipp fra sokkelvirksomheten, S.tid. 
3406-3407 (21.5.97). 
(Jf. neste sak.) 

18. M.spm. fra Per-Kristian Foss om COrrensing og 
elektrifisering på kontinentalsokkelen, og å 
pålegge et oljeselskap å innføre renseteknologi 
som selskapet selv ikke behager, S.tid. 

3408-3409 (21.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 

19. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvorfor Naturkrafts 
planer om et tredje gasskraftverk ikke har vært 
lagt fram for Stortinget, og hvordan Regjeringen 
stiller seg til dem, S. tid. 3543-3545 (28.5.97). 

20. Sp.spm. fra Erik Solheim om hva kommunene an
befales å satse på i avfallshåndteringen, kildesor
tering eller forbrenningsanlegg, S.tid. 354 7-3548 
(28.5.97). 

21. Sp.spm. fra Sigvald Oppebøen Hansen om kalking 
av Fyresvatn allereie i år ved å bruke ei løyving 
meint for Nisser, der målet vart nådd alt i 1996, 
S.tid. 3747-3748 (4.6.97). 

22. Sp.spm. fra Erik Solheim om å klargjøre hvordan 
og av hvem søknad om COrutslipp skal behand
les, og om konsesjonstillatelsen til gasskraftver
kene på Kårstø og Kollsnes er korrekt gitt, S.tid. 
3765-3766 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om petroleumsvirksomhet. 

Ot.prp. 43 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
lnnst. O. 7, O.tid. 57-76 (5.11.96), Besl. O. 8, 
L.tid. 5-6 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 
(7 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 
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FREDSARBEID 

Se også: EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT 
SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), UTENRIKSSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

194 Utvikling og nedrustning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at Nobels 

fredspris for 1993 er tildelt Nelson Mandela og 
Fredrik W. de Klerk. 
Ref. S.tid. 249 (21.10.93), og vedlagt protokollen. 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (sikkerhetspolitikk og samarbeid med Russ
land; videreutvikling av det atlantiske samar
beidet, Det nordatlantiske samarbeidsråd -
NACC, KSSEs rolle~ utvidelse av det europeiske 
samarbeidsområde; fredsarbeidet i Midtøsten; 
globale utfordringer, Sør-Afrika, FNs fredsbe
varende operasjoner, menneskerettigheter, miljø
problemer, befolkningsproblemer.) S.tid. 
263-275 (25.10.93), S.tid. 340-426 (utenriksde
batt 4.11.93). 
( 4 forslag, hvorav 2 fra RV og l fra FrP ikke bifalt. 
l forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den 
norske Nobelkomite. Innst. S. 40, S.tid. 
1720-1722 (16.12.93). 
(l forslag fra Sp og KrF ikke bifalt.) 

4. Bruk av norske styrker i utlandet. 
(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å bidra til freds

prosessen i Guatemala, blant annet ved å sikre fol
kelige organisasjoner deltakelse i prosessen, S.tid. 
1542-1543 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Vegard Bye 
om å legge press på Israel til å stanse utvidelsen av 
bosettingene på palestinsk land på Vestbredden, 
S.tid. 2073-2075 (9.2.94). 

3. Sp.spm. fra Erik Sol heim om å bidra til sosial for
soning og respekt for menneskerettene i Colombia 
og å støtte forslag om at FNs menneskerettskom
misjon utpeker en egen rapportør for landet, S.tid. 
2830 (13.4.94). 

4. Sp.spm. fra Lars Sponheim om Regjeringens syn 
på spørsmålet om hvorvidt bruk av atomvåpen er i 
strid med den internasjonale folkeretten, S.tid. 
2950-2952 (20.4.94). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å ta initiativ for å 
redde FNs fredsplan for det okkuperte Vest
Sahara, S.tid. 3445-3446 (18.5.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om «Hume-Adams
initiativet» og å få britene til å snakke med alle 
parter i konflikten i Nord-Irland, uten forhåndsbe
tingelser, S. tid. 3817-3819 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring av Konvensjonen om for

bod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av 
kjemiske våpen samt øydelegging av dei. 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 116, Innst. O. 19, O.tid. 153 
(22.2.94), Besl. O. 33, L.tid. 17 (3.3.94). Lov av 
6. mai 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

194 Utvikling og nedrustning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at Nobels 

fredpris for 1994 er tildelt Yasir Arafat, Shimon 
Peres og Yitzhak Rabin. 
Ref. S.tid. 355 (20.10.94), og vedlagt protokollen. 

2. Suppleringsvalg til Den Norske Nobelkomite. 
(Gunnar Stålsett istedenfor Kåre Kristiansen.) 
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(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 13.10.94 fra 
Kåre Kristiansen.) 
Ref. S.tid. 355, Innst. S. 49, S.tid. 1529-1530 
(6.12.94). 
(l forslag fra FrP om Fridtjof Frank Gundersen 
ikke bifalt.) 

3. Bruk av norske styrker i utlandet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 23, S.tid. 1530-1554 (6.12.94). 
(6 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. Resten ikke 
bifalt.) 

4. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (alleuropeisk samarbeid; Vestunionen; 
omdanning av KSSE til OSSE; fredsbevarende 
styrke i Nagomo-Karabakh; samarbeid med Øst
Europa; engasjement i det tidligere Jugoslavia; 
fredsarbeid og demokratibygging i den tredje ver
den; fredsprosessen i Midtøsten). 
S.tid. 1923-1930 (19.1.95), S.tid. 2005- 2079 
(utenriksdebatt 31.1.95) og vedlagt protokollen. 
( 4 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt. l forslag 

fra Sp, SV og KrF, l forslag fra Sp og SV og l for
slag fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

5. Interp. fra Kirsti Kolle Grøndahl om hovedspørs
målene som reiser seg ved en videreføring av 
Avtalen om ikke-spredning kjernevå.pen (NPT), og 
om situasjonen foran konferansen om avtalen. 
S.tid. 2832-2848 (4.4.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde FrajjordJohnson om hva Norge 

gjør multilateralt og bilateralt for å forhindre at 
hendelsene i Rwanda gjentas i Burundi, S.tid. 
2746-2747 (29.3.95). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om freds
plan for Bosnia som ikke er akseptert av serberne, 
og om hvilke flere innrømmelser kroatene og 
muslimene nå skal komme med, S.tid. 2851-2852 
(5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope

rasjoner. 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 688 (30.5.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

192 Tiltak til støtte for fred og demokrati 
194 Utvikling og nedrustning 

2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (IFOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia-Hercegovina. (Erstat
ning av UNPROFOR med IFOR.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845-1858, 1912-1913 
(19.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen til 
innstillings utkast.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at Nobels 

fredspris for 1995 er tildelt Joseph Rotblat og Pug
wash Conferences on Science and World Affairs. 
Ref. S.tid. 217 (18.10.95), og vedlagt protokollen. 

2. Beretning fra Den Norske Nobelkomite for 1993 
og 1994. 
Dok. 14, ref. S.tid. 289 (24.10.95), og vedlagt pro
tokollen. 

3. Minnetale over Israels statsminister Yitzhak 
Rabin. 
S.tid. 627-628 (7.11.95). 

4. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (fredsavtalen for det tidligere Jugoslavia; sik
kerhetspolitisk samarbeid med Russland; kjerne
våpen, nedrustning; FN; fredsprosessen i Midtøs
ten; situasjonen i Burundi og Rwanda; Latin
Amerika). 
S.tid. 2130-2136 (30.1.96), S.tid. 2218-2284, 
2298-2299 (utenriksdebatt 8.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope

rasjoner. 
Ot.prp. 56 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 33, O.tid. 153-169 (16.1.96), Besl. O. 36, 
L.tid. 23 (30.1.96). Lov av 23. februar 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
2. Definisjon av resultatområder for norsk 
bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

19 2 Tiltak til støtte for fred og demokrati 
194 Utvikling og nedrustning 

2. Endringer i hev. under forsvarsbudsjettet for 1997 
i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO
ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina. 
(Erstatning av IFOR med stabiliseringsstyrken 
SFOR; kap. 1792 Norske styrker i utlandet.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1614, Budsjett-innst. 
S. 7. Tillegg l, S.tid. 1836-1839, 1898 (20.-
21.12.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite melder at Nobels freds

pris for 1996 er tildelt Carlos Felipe Ximenes Bel o 
og Jose Ramos-Horta. 
Ref. S.tid. 301 (18.10.96), og vedlagt protokollen. 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobel
komiteen. 
Innst. S. 81, S.tid. 1696, 1731 (16.12.96). 

3. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (NA TOs utvidelse i øst, samarbeidsdokument 
mellom NATO og Russland; Nordvest-Russland; 

Barents- og Østersjøregionen; formannsvervet i 
OSSE; FN; Partnerskap for fred, atlantisk partner
skapsråd; Vestunionen; fredsprosessen i Guate
mala; fredsarbeidet i Midtøsten; situasjonen i 
Zaire, Rwanda; hjelpearbeiderne i Tsjetsjenia; 
Tyrkia.) 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 
(utenriksdebatt 13.2.97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om norske initiativ for å 

hindre en ytterligere forverring av forholdene i 
Albania, S.tid. 2689 (12.3.97). 

2. M.spm. fra Per-Kristian Foss om at Skattedirek
toratet har overprøvd Justisdepartementets avtale 
med lensmenn og politifolk til observatørstyrken i 
Hebron om skattefrihet for utenlandstillegget, 
S.tid. 3127-3128 (30.4.97). 
(Jf. sak 4.) 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Jon Lilletun om oppslag om at Norge har betalt 
utgifter for PLOs representasjon i Oslo i noen år, 
S.tid. 3410-3411 (21.5.97). 

4. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om krisen etter Fi
nansdepartementets beslutning om å skattlegge 
utenlandstillegget for personell i internasjonale 
fredsoperasjoner, og sikring av framtidig rekrutte
ring, S. tid. 3736-3737 (4.6.97). 
(Jf. sak 2.) 
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FUNKSJONSHEMMEDE 

Se også: FOLKEHELSE, HELSEVESEN, SOSIAL VESEN, SYKDOMMER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 
581 Bolig og bomiljøtiltak 
590 Arbeidsmarkedsetaten 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-

mede 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

65 l Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 

672 Rådet for funksjonshemmede 
6 7 3 Tiltak for funksjonshemmede 
674 Handlingsplan for funksjonshemmede 
675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede 
720 Rehabilitering 
7 43 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
260 l Hjelpemiddelsentraler 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 673, oppfølging av ansvarsrefor
men; kap. 2600, etablering av hjelpemiddelkontor 
i Rikstrygdeverket; kap. 2601 og 2663.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om lovbestemt rett for 
hørselshemmede barn til undervisning på døve
skoler. 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 641, Innst. S. 66, S.tid. 

2130-2146 (10.2.94). 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortås
løkken om lovfestede minstestandarder for sosial
og helsetjenestene i kommunene. (Eldre- og syke
omsorg; økonomisk sosialhjelp.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 9.2.94 fra 
helseministeren.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 428, Innst. S. 88, S.tid. 
2698-2720 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger 
og melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oversendelse til Regjeringen bifalt.) 

4. Interp. fra Einar Olav Skogholt om forsikringssel
skapenes praksis med å utelukke funksjonshem
mede og andre store søkergrupper som represen
terer en forsikringsmessig risiko. S.tid. 
3545-3554 (20.5.94). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

5. lnterp. fra Jon Lilletun om å sikre funksjonshem
mede elever en likeverdig opplæring. S.tid. 
4172-4185 (10.6.94). 
(l forslag fra Jon Lilletun og Sigurd Manneråk 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om å få etablert 

hjelpemiddelsentral i Nord-Trøndelag i 1994, 
S.tid. 732 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hvor langt arbeidet 
med å lovfeste retten til døves eget tegnspråk er 
kommet, S. tid. 1563 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om økonomisk 
støtte fra NRK til trykking og utsendelse av pro
gramoversikter for NRK i blindeskrift, S.tid. 
1882-1883 (12.1.94). 

4. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om en hand
lingsplan for å flytte funksjonshemmede i ulike 
institusjoner til sine nærmiljøer om de selv ønsker 
det, S. tid. 1887-1888 (12.1.94). 

5. Sp.spm. fra Signe Øye om arbeidet med person
lige assistenter for funksjonshemmede, S.tid. 
1943-1944 (19.1.94). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å omgjøre 
Statens adopsjonskontors avslag på en søknad om 



Funksjonshemmede -216-

adopsjon pga. at en av søkerne er rullestolbruker, 
S.tid. 1976-1977 (26.1.94). 

7. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om å vurdere re
gelverket for å gi refusjon for ortopedisk tilpasset 
skotøy produsert i utlandet når dette er eneste 
mulighet, S.tid. 2104 (9.2.94). 

8. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om statsrådens syn på 
at tilbud om ultralyd til alle gravide fører til en 
utsortering av mennesker med funksjonsfeil, S.tid. 
2337-2339 (23.2.94). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å framlegge 
et lovutkast om rettssikkerheten bl.a. ved bruk av 
tvang for aldersdemente og psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2435-2436 (2.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Eva Lian om nedtrappingen av det 
3-årige videregående skoletilbudet for blinde og 
svaksynte ved Huseby utdanningssenter, S.tid. 
2443-2445 (2.3.94). 

11. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kriteriene for tilde
ling av midler til utprøving av ordningen med per
sonlige assistenter for funksjonshemmede, S.tid. 
2573-2574 (16.3.94). 

12. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, framsatt av Jon 
Bakken om å opprettholde tilbudet til de blinde, 
etter at Blindeforbundet har vedtatt å selge flere av 
sine konferansesentre, S.tid. 2755-2756 
(23.3.94). 

13. Sp.spm. fra Eva Lian, framsatt av Marit Tingel-

stad om å forbedre EØS-avtalen mht. rettighetene 
til funksjonshemmede over 25 år som ikke har 
vært yrkesaktive, bl.a. til dekning av sykeutgifter i 
EU-landene, S.tid. 2850-2851 (13.4.94). 

14. Sp.spm. fra Erling Folkvord om den kvinnediskri
minerende praksis i uførepensjonssaker som inn
strammingen av uførebegrepet har resultert i, 
S.tid. 2851-2853 (13.4.94). 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at 16 fylkesle
ger skal ha påpekt at det foregår en utstrakt bruk 
av tvang i forhold til psykisk utviklingshemmede, 
S.tid. 2977-2978 (20.4.94). 

16. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å medverka 
til at avisa Klar Tale snarast mogleg også vert 
utgjeven på nynorsk, S.tid. 3419-3420 (11.5.94). 

17. Sp.spm. fra Odd Holten om HVPU-reformen og 
uløste oppgaver vedr. de svært tungt pleietrengen
de og de tidligere ikke registrerte psykisk utvik
lingshemmede, S. tid. 3436-3438 (11.5.94). 

18. Sp.spm. fra Odd Holten om at det ennå ikke er 
avklart en økonomisk sluttavtale med Halden kom
mune som tidligere vertskommune for sentralinsti
tusjonen Østerbo, S. tid. 3438-3439 (11.5.94). 

19. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det er 
eit stort udekt behov for lydlitteratur både i grunn
skule og vidaregåande opplæring, S.tid. 
3831-3833 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

580 Bostøtte 
581 Bolig og bomiljøtiltak 
590 Arbeidsmarkedsetaten 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak/or yrkeshem

mede 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 

672 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
674 Handlingsplan for funksjonshemmede 
675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede 
720 Rehabilitering 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2601 Hjelpemiddelsentraler m.m. 
(l henstilling fra komiteen om å vurdere interkom-

munale mindre institusjoner for unge trafikk
skadde.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg

den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

2. Endringer i bevilgninger under programområdet 
33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1994. 
(Kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 67, S.tid. 
1683-1684 (19.12.94). 

3. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Det hen
stilles til Regjeringa å innarbeide i forskriftenes 
bemanningsnorm at førskolelærere som er tilsatt 
for å arbeide spesielt med funksjonshemmede 
barn, skal komme i tillegg til førskolelærere som 
arbeider med hele barnegruppa.» 
S.tid. 2370 (23.2.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. BARNEHAGER IV, 1.) 

4. Forslag fra Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, 
Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haug
land om å be Regjeringen fremme forslag om end
ring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organise-
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ring av velferd for elever og studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.95 fra stats
råd Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 143, S.tid. 
3329-3331, 3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til oppfølging i samsvar med Innst. S. 
143 1994-95. 

5. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemmede førskolebarns rett til språkopplæring 
(opplæring i tegnspråk som førstespråk). 
Dok. 8: 45 , ref. S.tid. 2531, Innst. S. 170, S.tid. 
3811-3816, 3816-3817 (7.6.95) og vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag, hvorav l fra SV ikke bifalt og l fra RV 
sendt Regjeringen - se REGJERlNGEN OVER
SENDT l.) 

6. Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av 
Pu-reformen og Trygdeetatens EDB-system. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 210, S.tid. 
4027-4045, 4048-4050 (13.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å iva

reta rettssikkerheten til psykisk utviklingshem
mede slik at overgrep fra andre psykisk utviklings
hemmede unngås, S.tid. 317-318 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om hvorfor Sjø
fartsdirektoratet ikke aksepterer høreapparater 
som teknisk audiologisk hjelpemiddel på linje med 
briller ved sertifisering av sjøfolk, S.tid. 542 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Jon Lilletun om tilskot til arbeidet 
med å sikre rettstryggleiken og rettane til multi
funksjonshemma døve, og kvar desse får høve til å 
busetje seg, S.tid. 1629-1631 (14.12.94). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om reduksjon i tildelte 
lønnsmidler til Vestlandet Kompetansesenter, med 
konsekvenser for hørselshemmede elever i form 
av et redusert undervisningstilbud, S.tid. 
1962-1963 (25.1.95). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bedre oppfølging 

av prosjektet OSKAR fra arbeidsmarkedsetatens 
side, S.tid. 2085- 2086 (1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å utvi
de ordningen med personlige assistenter for funk
sjonshemmede, S.tid. 2111-2112 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Sylvi a Kristin Brust ad 
om Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), 
som har søkt om å få etablere et tilrettelagt desen
tralisert høgskoletilbud i informatikk for bevegel
seshemmede i Folldal kommune, S.tid. 
2200-2201 (8.2.95). 

8. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre barn mot 
overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2319-2320 (22.2.95). 

9. Sp.spm. fra Eva Lian om bosetting av funksjons
hemmede flyktninger, som i helt spesielle tilfeller 
er så ressurskrevende at kommunene vegrer seg, 
S.tid. 2590-2591 (15.3.95). 

10. Sp.spm. fra Odd Holten, framsatt av Va/gerd 
Svarstad Haugland om kontroll med bevilgede 
midler til psykisk utviklingshemmede, S.tid. 
2763 - 2764 (29.3.95). 

11. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om å redusere be
handlingstiden for søknader fra funksjonshem
mede som trenger tekniske hjelpemidler, S.tid. 
2875 - 2876 (5.4.95). 

12. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om Oslo kom
mune som har fratatt en familie deres parkerings
tillatelse tilknyttet en funksjonshemmet sønn, 
S.tid. 3500-3501 (24.5.95). 

13. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om stønad 
til hjelpemidler etter folketrygdens regler for per
soner med fysiske lidelser, S.tid. 3597-3598 
(31.5 .95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i sosialtjeneste/oven og kommunehelse

tjenesteloven. (Bruk av tvang og makt m.v. over
for personer med psykisk utviklingshemming.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 751 (6.6.95) og ikke behand
let. 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 
65 l Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 

m. v. i sosialsektoren 
6 7 2 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
67 4 Handlingsplan for funksjonshemmede 
675 Tiltakfor eldre og funksjonshemmede 
720 Rehabilitering 

743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-
vern 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
2601 Hjelpemiddelsentraler m.m. (l innstillings

forslag fra sosialkomiteen vedr. en nasjonal 
helseplan for psykisk helsevern bifalt.) 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 

enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 673.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 
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3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

580 
581 
590 
592 

2543 

Bostøtte 

Bolig og bomiljøtiltak 
Arbeidsmarkedsetaten 

Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem

mede 

Ytelser til yrkesrettet attføring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved

tak nr. 35/95 av 19. mai 1995 om endring av pro
tokoll31 til EØS-avtalen om EFTA-landa si delta
king i HELJOS 11. (EFs tredje handlingsprogram 
for funksjonshemmede.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 35/95 
av 19. mai 1995. 2. Rådsbeslutning av 25. februar 
1993. 3. Rådsbeslutning av 6. desember 1994.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 461, Innst. S. 63, S.tid. 1664, 
1681 (12.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen 
ut fra et framlagt innstillings utkast.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 673, 675, 720 og 743.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Endringer i bevilgninger under programområde 33 
Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 2543 
Ytelser til yrkesrettet attføring.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 82, S.tid. 1671, 
1687 (12.12.95). 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 
yrkeshemmede.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

5. Forslag fra Jan Simonsen om at Stortinget ber 
Regjeringen treffe nødvendige tiltak for å sikre 
drift av det nåværende Riskatun Bo- og Rehabili
teringssenter som opptreningsinstitusjon for orto
pediske pasienter. 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2773-2774, Innst. S. 212, 
S.tid. 3699-3701, 3707 (28.5.96) og vedlagt pro
tokollen. (Presidentskapets flertallsinnst. om ikke
behandling ikke bifalt. l forslag fra FrP ikke bifalt. 
Komiteens henstilling vedr. opptreningsinstitusjo
ner og samlet plan for rehabilitering med vurde
ring av framtidig bruk av Riskatun sendt Regjerin
gen.) 

6. Forslag fra Jan Simonsen om å sikre videre drift 
ved kompetansesentrene for hørselshemmede i 
tråd med Stortingets intensjoner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.5.96 fra Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet, statsrå
den, til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3159, lnnst. S. 224, S.tid. 
3921-3926, 3929 (6.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 5 og 9.) 

7. Forslag fra Ola D. Gløtvold pva. Sp og FrP over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget 
med forslag til en rettighetslov for enkeltpersoner 
med psykisk utviklingshemning og eventuelt andre 
som dette kan gjelde for med hensyn til begrens
ning og kontroll av bruk av tvang og makt.» 
S.tid. 4355, 4408 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l og 2.) 

8. Forslag fra John Alvheim pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringen vurdere nødvendigheten av å tilbakeflytte 
et mindre antall av de svakeste fungerende psykisk 
utviklingshemmede med selvskadende og voldelig 
adferd til mindre kommunale eller interkommu
nale institusjoner eller bokollektiv med heldøgns 
tilsyn og omsorg.» 
S.tid. 4355, 4409 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l og 2.) 

9. Forslag fra John Alvheim pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringen i forbindelse med forslag til Statsbudsjett 
for 1997 fremme forslag om hvordan .fylkesmenne
nes tilsynsoppgave konkret og praktisk kan styr
kes i henhold til nåværende lovgivning.» 
S.tid. 4355, 4409 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l og 2.) 

10. Forslag fra John Alvheim pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 13. juni 1996: <<Fylkesmennenes til
synsmulighet utvides til også å omfatte psykisk 
utviklingshemmede i private boliger som mottar 
hjelpetiltak og omsorg av kommunen.» 
S.tid. 4355, 4409 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l og 2.) 

11. Forslag oversendt fra Odelstinget 13. juni 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om nærmere retningslinjer for prak
tisering av lov om rettigheter for og begrensning 
og kontroll med bruk av tvang og makt m. v. over
for enkelte personer med psykisk utviklingshem
ming, og for hovedinnhold i forskriftene til denne, 
før loven trer i kraft.» 
S.tid. 4355, 4409 (17.6.96) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, l og 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tekniske hjelpe

midler til funksjonshemmede elever som ikke 
automatisk følger med ved overgang fra grunn
skole til videregående opplæring, S.tid. 47 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om offentliggjø-
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ring av en rapport som har kartlagt antall unge 
fysisk funksjonshemmede plassert i alders- og 
sykehjem. (Trukket), S.tid. 946 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Tore Nordtun om bedre overgang 
mellom forhøyet hjelpestønad og attføring, da de 
mellom 18 og 19 år faller utenfor begge hjelpeord
ningene, S.tid. 947-947 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Jon Lilletun om vaksenopplæring for 
funksjonshemma, S.tid. 2109-2110 (24.1.96). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om reduksjon i bevilg
ningene til Vestlandet Kompetansesenter, og sik
ring av skoletilbud for hørselshemmede elever, 
S.tid. 2689-2690 (6.3.96). 
(Jf. sak 9 og Il, 6.) 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om Gardermobanen 
blir satt opp med trinnfrie vogner, S.tid. 2794 
(13.3.96). 

7. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om problem for 
døve barn i barnehage. (Trukket tilbake), S.tid. 
2801 (13.3.96). 

8. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om spesielle pro
blem for døve barn i barnehage i samband med 
opplæring i teiknspråk, S.tid. 2947-2949 
(20.3.96). 

9. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om den økonomiske 
situasjonen ved Vestlandet kompetansesenter, 
S.tid. 3190- 3191 (24.4.96). 
(Jf. sak 5 og Il, 6.) 

l O. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 
utflytting av unge funksjonshemma frå sjukehei
mar, S.tid. 3232-3733 (29.5.96). 

11. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om en funksjonshem
met som har fått avslag på søknad til Oslo kom
mune om parkeringskort, S.tid. 3366-3367 
(8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i sosialtjeneste/oven og kommunehelse

tjenesteloven (bruk av tvang og makt m. v. overfor 
personer med psykisk utviklingshemming). 

(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.5.96 fra Gro 
Hillestad Thune og brev av 3.5.96 fra Institutt for 
menneskerettigheter, Univ. i Oslo, til sosialkomi
teen.) 
Ot.prp. 58 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 79, O.tid. 476-506 (13.6.96), Besl. O. 
80, L. tid. 41-42 (18.6.96). Lov av 19. juli 1996. 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget- ingen bifalt. l forslag fra komi
teen om å forelegge forskriftene for Stortinget -
sendt Stortinget og bifalt.) 
(1 f. neste sak og Il, 7-11.) 

2. Endringer i sosialtjeneste/oven og kommunehelse
tjenesteloven (begrensning og kontroll med bruk 
av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer 
med psykisk utviklingshemming - tilleggspropo
sisjon til Ot.prp. 58 1994-95). 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.5.96 fra Gro 
Hillestad Thune og brev av 3.5.96 fra Institutt for 
menneskerettigheter, Univ. i Oslo, til sosialkomi
teen.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 348, Innst. O. 79, O.tid. 
476-506 (13.6.96), Besl. O. 80, L.tid. 41-42 
(18.6.96). Lov av 19. juli 1996. 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt. l forslag fra komi
teen om å forelegge forskriftene for Stortinget -
sendt Stortinget og bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 7 -11.) 

3. Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere 
som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven). 
(Vedlegg: Justisdep. høringsbrev 24.1.95 Unr. 94/ 
892 E): Gjennomføring av strafferettslig særreak
sjon for psykisk utviklingshemmete som er fritatt 
for straff.) 
Ot.prp. 60, ref. O. tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

65 l Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 

m. v. i sosialsektoren 
672 Rådet for funksjonshemmede 
67 3 Tiltak for funksjonshemmede 
674 Handlingsplan for funksjonshemmede 
720 Rehabilitering 

7 43 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-
vern 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

2601 Hjelpemiddelsentraler m.m. 
(l forslag fra Sp, H og KrF vedr. bev. til psykisk 
helsevern bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 720 og 2601.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 

L 
l 
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580 

581 
590 
592 

Bostøtte 
Bolig- og bomiljøtiltak 
Arbeidsmarkedsetaten 

Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkes hem-
mede 

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 673 og 674.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 67, S.tid. 1717, 
1737-1738 (16.12.96). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 
1996: «Stortinget ber Regjeringen legge fram et 
nytt forslag til lov om gjennomføring av særreaks
jonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshem
mede lovbrytere som ikke straffedømmes, basert 
på et statlig ansvar og for øvrig i samsvar med 
føringene i Innst.O. 33 (1996-97).» 
S.tid. 1741, 1778 (17.12.96) og bifalt med 68 mot 
65 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemmetes rett til å velge enten videregående opp
læring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller 
med bruk av tolk i et norskspråklig miljø. 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 275, S.tid. 
4306-4308, 4316 (17.6.97) og enstemmig bifalt. 
(2 forslag fra komiteen bifalt - om opprustning av 
tolkeutdanningen og å utvide lovfesting av blinde 
elevers rett til likeverdig opplæring.) 

4. Resultater og erfaringer fra Regjeringens hand
lingsplaner for funksjonshemmede og veien 
videre. 
(Vedlegg: l. Oversikt over tiltak i Regjeringens 
handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997. 
2. FNs standardregler for like muligheter for men
nesker med funksjonshemming.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2863 (8.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrkings
midlene til hjemmeboende psykisk utviklingshem
mede. 
(Vedlegg: l. Rapport - styrkingsmidlene til hjem
meboende psykisk utviklingshemmede. 2. Brev av 
13.2.97 fra Sosial- og helsedepartementet til Riks
revisjonen om øremerkede tilskudd til kommu
ner.) 
Dok. 3: 9, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord om etterbetaling til 
mottakere av yrkesmessig attføring som fra 
l. august 1994 fikk redusert sine ytelser på grunn 
av ei forskrift som gikk på tvers av Stortingets 
vedtak og forslag om at forskrifta skal endres i 
samsvar med Stortingets vedtak. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 3073 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

7. Bevilgninger til sykehus sektoren i fylkeskommu
nene m.v. (Endr. på kap. 673, 760 og 2601.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om vilkår for tildeling 

av parkeringstillatelse for funksjonshemmede, 
S.tid. 1369 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om lovgivnings
inngrep som kan hindre forsikringsselskap i å for
skjellsbehandle funksjonshemmede på en slik måte 
at mange reelt utelukkes fra å tegne forsikring, 
S.tid. 2183-2184 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Børre Rønningen om tiltak gjennom 
Husbanken for å gi eit betre bustadtilbod til ung
dom, funksjonshemma og einslege forsørgjarar, 
S.tid. 2269-2270 (5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Eva Lian om tilgjengelighet for funk
sjonshemmede og andre med spesielle behov ved 
den nye kollektivterminalen i Sande i Vestfold, 
f.eks. til venterom og WC, S.tid. 2281 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å kartlegge 
omfanget av og forebygge seksuelle overgrep mot 
funksjonshemmede kvinner, og om Statens helse
tilsyns ansvar på området, S. tid. 23 51-23 52 
(12.2.97). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om feil
plassering av to døvblinde brør, og å endra regel
verket slik at vedtak i fylkeskommunale habilite
ringsteam kan verte anka, S.tid. 2565 (5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om at det ved HVPU-reformen 
også skulle gis et boligtilbud til hjemmeboende 
psykisk utviklingshemmede, men at kun 20 av 250 
behovstrengende i Bergen har fått et slikt tilbud, 
S.tid. 3139-3140 (30.4.97). 

8. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å bedre utdan
nelse og kunnskaper i helsevesenet vedrørende 
hodelnakkeskadde, som har problemer med å nå 
fram overfor trygdemyndigheter og forsikrings
selskap, S.tid. 3751-3752 (4.6.97). 

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

og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Tek
niske hjelpemidler til funksjonshemmede elever; 
hjelpem iddelsentralene - vedtaksmyndighet og 
ankeadgang.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 26, Innst. O. 16, O.tid. 163, 
183 (5.12.96), Besl. O. 29, L.tid. 15 (10.12.96). Lov 
av 20. desember 1996. 
(Jf. TRYGDER IV, 4.) 

2. Endringer i straffeloven m.v. (strafferetts/ige util
regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe
lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 
Fr. Rieber-Mohn. Vedlegg til innst.: Brev av 
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29.2.96 fra justisministeren til justiskomiteen.) 
Ot.prp. 87 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 34, O.tid. 259-293 (12.12.96), Besl. O. 
42, L.tid. 22-24 (17.12.96). Lov av 17. januar 
1997. 
( 14 forslag i Odelstinget, hvorav l fra FrP sendt 
Stortinget og l fra Sp, H og KrF bifalt. 3 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere 
som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven ). 
(Vedlegg: Justisdep. høringsbrev 24.1.95 Gnr. 94/ 
892 E): Gjennomføring av strafferettslig særreaks
jon for psykisk utviklingshemmete som er fritatt 
for straff.) 

Ot.prp. 60 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 33, O.tid. 259-280, 293-298 (12.12.96). 
(Lovforslag fra A ble med 46 mot 30 stemmer 
ikke bifalt. Forslag til vedtak fra komiteen om at 
Stortinget ber Regjeringen legge frem nytt forslag 
til tvangsomsorgsloven sendt Stortinget (bifalt).) 
(Jf. forrige sak og Il, 1.) 

4. Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Valgerd Svarstad 
Haugland, Asmund Kristoffersen, Eilef A. 
Meland og Tove Kari Viken om endring i lov av 
28. februar 1997 nr. 19om folketrygd (folketrygd
loven). (Endring av aldersgrense for garantert til
leggspensjon for fødte uføre og unge uføre.) 
Dok. 8: 100, ref. O.tid. 916, Innst. O. 104, O.tid. 
918, 947 (16.6.97), Besl. O. 125, L.tid. 63 
(19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
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FYLKER 

Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNENES ØKONOMI, 
KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1501 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett -kap.: 

615 Tilsynsutvalg ved rusmiddelinstitusjoner 
700 3700 Statens helsetilsyn m.m. (Helsedirektoratet, 

fYlkeslegene) 
2 711 Diverse tiltak i fYlkeshelsetjenesten 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 700, omorganisering av Sosialde
partementet, Helsedirektoratet og fylkeslegeeta
ten.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender uttalelse datert 

18. oktober 1993 vedrørende fylkeskommunens 
regionalpolitiske rolle. 
Ref. S.tid. 429 (4.11.93), og vedlagt protokollen. 

2. Troms fylkeskommune sender uttalelse datert 
18. oktober 1993 vedrørende forhandlingsansvar 
for lærere. 
Ref. S.tid. 429 (4.11.93), og vedlagt protokollen. 

3. Hedmark fylkeskommune sender uttalelse datert 
17. november 1993 vedrørende tap på grunn av 
utløst garantiansvar på kraftsektoren. 
Ref. S.tid. 1258 (29.11.93), og vedlagt protokollen. 

4. Oppland fylkeskommune sender uttalelse datert 
29. desember 1993 med anmodning om at for
handlingsansvaret for lærere overføres fra staten 
til fYlkeskommune/kommune. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

5. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 17. desember 1993 vedrørende den fylkes
kommunale skattøren for 1994. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

6. Nord- Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 

datert Il. januar 1994 vedrørende fylkeskommu
nens holdning til nedlegging av statlige arbeids
plasser. 
Ref. S.tid. 2002 (1.2.94), og vedlagt protokollen. 

7. Hordaland fylkeskommune, fYlkesordføreren, sen
der uttalelse datert 28. januar 1994 vedrørende ar
beidsplasser for norske sjøfolk på handelsskip. 
Ref. S.tid. 2071 (8.2.94), og vedlagt protokollen. 

8. Troms fylkeskommune, kulturutvalget, sender 
uttalelse datert 14. februar 1994 vedrørende utvik
lingen av stønadsordningen «Tippemidler til an
legg for idrett og friluftsliv». 
Ref. S.tid. 2425 (24.2.94), og vedlagt protokollen. 

9. Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse 
datert 25. april 1994 vedrørende endring av til
knytningsform for statlige forvaltningsbedrifter. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), og vedlagt protokollen. 

l O. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
22. aprill994 vedrørende Nord-Norgebanen. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), og sendt Samferdselsko
miteen. 
(Jf. neste sak og JERNBANER Il, 4.) 

Il. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
11. mai 1994 vedrørende videreføring av Nord
Norgebanen. 
Ref. S.tid. 3683 (24.5.94), og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak og JERNBANER Il, 4.) 

12. Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse 
datert 26. mai 1994 vedrørende kommuneøkono
mien. 
Ref. S.tid. 3922 (2.6.94) og sendt kommunalkomi
teen i samsvar med forretningsordenen § 28, femte 
ledd. 

13. Finnmark fylkeskommune sender uttalelse datert 
15. juni 1994 vedrørende EU-forhandlingene, for
handlingsresultatet. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og sendt utenrikskomi
teen i henhold til § 28, femte ledd. 

14. Nord- Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 10. juni 1994 vedrørende Aker Verdal. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

15. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 10. juni 1994 vedrørende Økonomiplan 
1995-1998. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

16. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
14. juni 1994 vedrørende nedlegging av same-
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skolen for Midt-Norge, omlegging av undervis
ningstilbudet for sørsamiske elever. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om avslag 

på søknad frå Rogaland fylkesting om høve til å 
stilla fylkeskommunal garanti til Tungenes ferje
terminal AlS som finansierer Rennfastprosjektet, 
S.tid. 707-708 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å endre velferd
slovens§ 3, slik at fylkeskommuner ikke kan inn
føre egenandeler for skoleskyss for elever i videre
gående skole, og Hordaland fylkeskommunes pla
ner, S.tid. 721-723 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om eigenkapitalkrav 
som blir stilte for å ra støtte frå Statens nærings
og distriktsutviklingsfond sin eigenkapitaldivi
sjon, S.tid. 1577-1578 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om sentralisering av fyl
keslandbrukskontora i samband med at fylkes
landbruksetaten vart lagt inn under fylkesmanns
embetet, S.tid. 1934-1935 (19.1.94). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om flytting av fylkes
skogkontoret i Nordland fra Mosjøen til Bodø, S. 
tid. 2077-2078 (9.2.94). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å øke statens inn
sats der staten har et ansvar, slik at levevilkårene i 
Agder-fylkene kan heves opp til landsnormen, 
S.tid. 2226-2228 (16.2.94). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om å vurdere en 
gjennomgang av organiseringen av Statens næ
rings- og distriktsutviklingsfond på det regionale 
plan, S.tid. 2458-2459 (2.3.94). 

8. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om vedtaket om at 
Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold skal 
samlokaliseres med fylkesmannsembetet i Moss, 
S.tid. 3447-3448 (18.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. (Omgjø
ring av 57 tidsbegrensede til faste stillingshjem
ler.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1501 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

615 Tilsynsutvalg ved rusmiddelinstitusjoner 
700 3700 Statens helsetilsyn m.m. 

2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Oppland fylkeskommune sender skriv datert 5. mai 

1995 vedlagt uttalelse av fylkestinget om framti
dig organisering av det ytre apparatet til Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond. 
Ref. S.tid. 3304 (15.5.95), og vedlagt protokollen. 

2. Kommune- og fylkesinndelingen. 
(Vedlegg: l . Hovedpunkter i Christiansen-

utvalgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere 
om høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen 
mellom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon 
vedrørende kommuneinndelingen. 5. Dokumenta
sjon vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere 
om alternative løsninger. 7. Nærmere om hoved
stadsområdet. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om tilbakekalling av et 

brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ikke 
godkjenne årets investeringsbudsjett, S.tid. 
308-309 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om E U-utgreiingar frå 
Fylkesmannens landbruksavdelingar har synt illo
jalitet overfor Regjeringa, S.tid. 2084-2085 
(1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om en vurdering av 
konflikter som oppstår mellom kommuner og fyl
keskommuner angående barnevernstiltak for per
soner over 18 år, S.tid. 2465-2466 (8.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid.l018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
151 O Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 

Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

615 Tilsynsutvalg ved institusjoner for rusmid
delmisbrukere 

700 3 700 Statens helsetilsyn og fYlkeslegene 
2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 

3. Endringar i forslag til løyving på nokre kapittel 
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under Administrasjonsdepartementet. (Kap. 1510 
Fylkesmannsembetene.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1524, 1526 (l.l2.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1995. (Administ

rasjonsdepartementet: kap. 1501 Fylkesmannsem
betene.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 922, Innst. S. 47, S.tid. 1524, 
1525-1526 (1.12.95). 

2. Buskerud fylkeskommune sender skriv datert 
18. desember 1995 med uttalelse fra fylkesutvalget 
vedrørende mangel på fagpersonell innen lege- og 
sykepleietjenesten. 
Ref. S.tid. 2049 (16.1.96), og vedlagt protokollen. 

3. Troms fylkeskommune sender skriv datert 18. mars 
1996 med uttalelse vedrørende tvungen retur av 
bosniske flyktninger. 
Ref. S.tid. 3088 (29.3 .96), og vedlagt protokollen. 

4. Troms fYlkeskommune sender skriv datert 20. mars 
1996 med uttalelse vedrørende fornyelse av kyst
fiskeflåten. 
Ref. S.tid. 3088 (29.3.96), og vedlagt protokollen. 

5. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25 . mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende an
vendelse av forskningsmidler til fiskeri og hav
bruk i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

6. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende 
Høgskolen i Harstad - oppretting av 3 år på rei
selivsstudiet. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

7. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende si
tuasjonen i fiskerinæringa. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

8. Forslag fra Lars Sponheim om å endre kommune
lovens § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner 
og bedre innbyggernes adgang til informasjon og 
deltakelse. 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 2040, Innst. S. 170, S.tid. 
3209, 3224 (25.4.96) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sak 10 og IV, l.) 

9. Oppland fylkeskommune sender skriv datert 
26. april 1996 med uttalelse fra fylkestinget ved
rørende vann- og frostproblematikken i Oppland 
vinteren 1995-96. 
Ref. S.tid. 3354 (7.5.96), og vedlagt protokollen. 

10. Forslag oversendt fra Odelstinget 25. april 1996: 
<<Stortinget ber Regjeringa å vurdere endringer av 
kommuneloven, slik at hensynet til åpenhet kan 
bedres, uten at dette svekker de folkevalgtes inn
flytelse i budsjettarbeidet.» 
S.tid. 3419, 3447-3448 (13 .5.96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. sak 8 og IV, 1.) 

11. Kommune- ogfylkesinndelingen. (Arbeids- og an
svarsfordeling mellom forvaltningsnivåene; vur
dering av todelt vegnett; regional statsforvaltning; 
konkurranseutsetting/privatisering av offentlige 
tjenester; reformbehov tilknyttet kommune- og 
fylkesinndeling; interkommunalt samarbeid; 
lokaldemokratiets betydning i inndelingsspørs
mål, folkeavstemninger; nasjonalt inndelingsut
valg.) 
(Vedlegg: l. Hovedpunkter i Christiansenut
valgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere om 
høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen mel
lom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon ved
rørende kommuneinndelingen. 5. Dokumentasjon 
vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere om 
alternative løsninger. 7. Nærmere om hovedstads
området. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste. Jf. 
NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i 
et Norge i forandring. Leder Ragnar Christian
sen.) 
St.meld. 32 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15 .5.95), 
Innst. S. 225, S.tid. 3932 - 3975, 3999-4001 
(7.6.96). 
(7 forslag, l fra SV og KrF sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Resten ikke 
bifalt. 3 forslag til vedtak fra komiteen bifalt -
vedr. et forvaltningsnivåutvalg, interkommunalt 
samarbeid og ikke-behov for nasjonal inndelings
reform.) 

12. Trygdeetatens EDB-system, prisstopp på legemid
ler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet m.m. 
(Bruksendring for/avhending av tidligere kurste
der Hovelsåsen, Ørje og Bjørnebekk.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 276, S.tid. 
4355-4374, 4409-4410 (17.6.96). 

13. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert Il. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende forvaltningen av Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

14. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert Il. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende statstilskudd til forsterkninger og 
utbedringer av viktige fylkesveger. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

15. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert 11. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende framtidig gasskraftverk på Tjeldberg
odden i Aure kommune. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

16. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert 17. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende overføring av arbeidsoppgavene ved 
fylkesmannens miljøavdeling til fylkeskommunen 
og folkevalgte organ. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om å legge miljø

vernsakene i fylkene under et folkevalgt organ, og 
ikke under fylkesmannen, S.tid. 1403-1404 
(29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om rådgivere i den 
videregående skolen som er blitt anbefalt å fra
råde ungdom å ta omvalg etter grunnkurset, fordi 
fylkeskommunen da ikke kan garantere et fullført 
3-årig utdanningsløp, S.tid. 1995-1996 (10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om fylkeskommune
nes tilbud om mellomlederutdanning ved tekniske 
fagskoler, S.tid. 2108-2109 (24.1.96). 

4. Sp.spm. fra Laila Ka/and om å skaffe tilstrek:keleg 
med lærlingplass ar i fylka, S.tid. 2355-2356 
(14.2.96). 

5. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Ansgar Gabrielsen om mulighet for dialysebe
handling i hjemmet, S.tid. 2794-2795 (13.3.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endringer i 

lov av 25. september 1992 nr. l 07 om kommuner 
og fylkeskommuner (kommuneloven). (Endring av 
lovens§ 44 og§ 45 slik at saksframlegg og innstil
linger fra administrasjonen ikke lenger kan unntas 
offentlighet, men må gjøres tilgjengelig for all-

mennheten fra det tidspunkt de blir lagt fram for 
de folkevalgte representantene.) 
Dok. 8: 19, ref. O.tid. 170, Innst. O. 51, O.tid. 
294-299 (25.4.96), Besl. O. 56, L.tid. 32 
(23.5.96). Lov av 2. august 1996. 
(l forslag fra komiteen sendt Stortinget (bifalt) og 
l fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 8 og 10.) 

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjekt fase 2). 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4.10.95- del Il: Klage
organ og klagekompetanse - vurdering av de 
enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 301 (30.4.96). (Ikke behand
let.) 

3. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 
A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 
nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kom
muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende, slik at 
loven også omfatter renhold. 
Dok. 8: 82, ref. O.tid. 348 (7.5.96). 
(Ikke behandlet.) 

4. Endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner m. v. 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 362 (13.5.96). 
(Ikke behandlet.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

700 3 700 Statens helsetilsyn og fylkeslegene 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg

den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 700.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
151 O Fylkesmannsembetene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender skriv datert 

13. desember 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
om kommuneøkonomien og anmodning om at 
statsbudsjettet vedtas på et tidligere tidspunkt enn 
i dag. 
Ref. S.tid. 1833 (18.12.96), og vedlagt protokollen. 

2. Telemark .fylkeskommune sender skriv datert 3. ja-

nuar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om 
utilfredsstillende budsjettprosess i kommunesekto
ren. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

3. Akershus fylkeskommune sender skriv datert 
17. februar 1997 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende rutiner for behandling av statsbudsjet
tet. 
Ref. S.tid. 2545 (27 .2.97), og vedlagt protokollen. 

4. Forslag fra Syver Berge og Dag C. Weberg om 
endring av forskrift om planlegging og godkjen
ning av veier til landbruksformål. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3459, Innst. S. 264, S.tid. 
4376-4377, 4406 (18.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. Ill, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om samarbeidsavtalene 

mellom Rikskonsertane ogfylkeskommunane, m.a. 
kjøp av tenester gjennom distriktsmusikarord
ninga, S.tid. 1634-1635 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvor saken vedr. 
prøveordning med omsorgsvikariat står, og hvilke 
prøvefylker som er valgt ut, S.tid. 2274-2275 
(5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om fylkesmannen i 
Rogalands omgjøring av et sosialhjelpsvedtak i 
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Stavanger kommune, og utbetalingens størrelse, 
S.tid. 2285-2286 (5.2.97). 

4. M.spm. fra Syver Berge om at det folkevalde fyl
keslandbruksstyret er erstatta med fylkesmannen 
som klageorgan i ei ny forskrift om vegar til land
bruksformål, S.tid. 2433 (19.2.97). 
(Jf. Il, 4.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.v. (Ordfører
valg; administrasjonssjefens møte- og talerett; 
kjønnsrepresentasjon; flertallsvalg i formannskap 
og fylkesutvalg; varaordførers adgang til å nekte 
gjenvalg; valgbarhet; suspensjon av folkevalgte; 
parlamentarismemodellen; alternative samar
beidsformer; saksbehandling i folkevalgte orga
ner; folkevalgtes rettigheter og plikter; økonomi
forvaltning; tilsyn og kontroll.) 
(Vedlegg: «Ordførervervet og politisk mistillit» -
bakgrunnsnotat av Helge O. Larsen.) 

Ot.prp. 58 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13 .5.96), 
Innst. O. 8, O.tid. 173-179, 187-190 (5.12.96), 
Besl. O. 31, L.tid. 17 (10.12.96). Lov av 10. januar 
1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 2 bifalt, resten ikke bifalt, 
2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). 
(Særlovprosjektet - rettighetsregler, standardkrav 
og klageregler i lover forvaltet av kommuner og 
fylkeskommuner.) 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 - del 
Il: Klageorgan og klagekompetanse- vurdering 
av de enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51 (1995-96), ref. O.tid. 301 (30.4.96), 
lnnst. O. 11, O.tid. 179, 190-191 (5.12.96), Besl. 
O. 32, L. tid. 17-18 (10.12.96). Lov av 10. januar 
1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 
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FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 

Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER, 
LOKALFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: 2. Inntektssystemet - tilskudd til 
fylkeskommunene 1994. Vedlegg til innst.: 1.-2. 
Brever av I.l l. og 2.11.93 fra departementet med 
korreksjoner til St. prp. l. 3. Brev av 2.11.93 fra 
departementet med svar på spørsmål fra kommu
nalkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
553 Forsøk 

35 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 
572 Utgiftsutjevnende tilskudd til fYlkeskommu

ner 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 760, avslutting av stykkprisfor
søket.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Overføring av midler til kap. 572 Utgifts
utjevnende tilskudd til fylkeskommuner i forbin
delse med avvikling av stykkprisforsøket ved sy
kehus i Hordaland.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg l, S.tid. 1595-1596 (9.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Øystein Djupedal om situasjonen før 

innføring av Reform 94 vedr. økonomi, grunn
kursstruktur og lærlingordning, S.tid. 2865-2884 
(14.4.94). 
(2 forslag fra RV, hvorav l ikke bifalt og l sendt 

Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

2. Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse 
datert 26. mai 1994 vedrørende kommuneøkono
mien. 
Ref. S.tid. 3922 (2.6.94) og sendt kommunalkomi
teen i samsvar med forretningsordenen § 28, femte 
ledd. 

3. Kommuneøkonomien 1995 m.v. 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1994. 4. Reduserte 
lønnskostnader i kommunene som følge av diffe
rensiert arbeidsgiveravgift. 5. Den økonomiske si
tuasjonen i kommunene. 6. Øremerkede tilskudd.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 196, S.tid. 
4454-4474, 4476-4487, 4489-4492 (16.6.94). 
(14 forslag ikke bifalt. l forslag fra kommunalko
miteen sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

4. Forslag fra John I. Alvheim om å be Regjeringen 
fremme forslag om å erstatte den nåværende gjes
tepasientordningen i fylkeshelsetjenesten med en 
direkte betalingsplikt fra Folketrygden for pasien
ter som behandles og etterbehandles utenfor eget 
bostedsfylke. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2938 (19.4.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om kommunenes og fylkes

kommunenes situasjon som følge av manglende 
samsvar mellom kostnader og tilførte midler ved
rørende nye pålagte reformer og oppgaver, S.tid. 
1546-1548 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om beregningsmåten 
for tilskudd til fylkeskommuner i forbindelse med 
ventetidsgarantien, S.tid. 1948-1949 (19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om helsetilbudet ved 
Regionsykehuset i Trondheim hvis de vedtatte inn
sparingstiltakene for sykehuset gjennomføres, 
S.tid. 2339-2341 (23.2.94). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre at unge 
under 20 år som ikke omfattes av Reform 94, kan 
få elevplass, S. tid. 2835-2836 (13.4.94). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at det fra fag-
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lig ansvarlig hold er uttalt at Regionsykehuset i 
Trondheim pga. ressursmangel ikke lenger kan 
ivareta pasientenes faglige sikkerhet, S.tid. 
3452-3454 (18.5.94). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Inga 

Kva/bukt om at ventetidspasientene ikke får be
handling innen garantitiden ved Regionsykehuset i 
Trondheim pga. innstrammingstiltak fra fylkes
kommunen, S.tid. 3845- 3847 (1.6.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. og 2. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene og kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
553 

572 

Forsøk 
35 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 

Utgiftsutjevnende tilskudd til fylkeskommu-
ner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
(2 forslag bifalt, henholdsvis fra H, SV, KrF og 
FrP og fra H og SV) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, 

Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haug
land om å be Regjeringen fremme forslag om end
ring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organise
ring av velferd for elever og studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.95 fra stats
råd Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 143, S.tid. 
3329-3331, 3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til oppfølging i samsvar med Innst. S. 
143 1994-95. 

2. Forslag fra John I. Alvheim om å be Regjeringen 
fremme forslag om å erstatte den nåværende gjes
tepasientordningen i fylkeshelsetjenesten med en 
direkte betalingsplikt fra Folketrygden for pasien
ter som behandles og etterbehandles utenfor eget 
bostedsfylke. 
Dok. 8: 34 (1993-94), ref. S.tid. 2938 (19.4.94), 
Innst. S. 175, S.tid. 3731-3793, 3802-3803 
(7 .6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. HELSEVESEN Il, 9.) 

3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 7. juni 1995: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere omfylkeskommunenes kostnader 
ved d skulle tilby teoriopplæring for dem som ikke 

følger hovedmodellen innen yrkesutdanningene, 
overskrider det beløp fylkeskommunen får 
beholde av lærlingetilskuddet.» S.tid. 3938, 3975 
(12.6.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. UTDANNING IV, 1.) 

4. Kommuneøkonomien 1996 m.v. (Spesiell omtale 
av Reform 97 for grunnskolen - oppstart og finan
siering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Overføringer til kommunesektoren i 1995.4. Mak
simalskattøren for alminnelig inntekt fordelt på 
skattekreditorer. 5. Låne- og garantiansvar. Ved
legg inntatt i innst.: Uttalelse fra kirke-, utdan
nings- og forskningskomiteen til kommunalkomi
teens innstillingsutkast vedr. kap. 7 Grunnskolere
formen.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 216, S.tid. 
4152-4190, 4272-4277 (15.6.95). 
(27 forslag; l fra H om øremerket tilskudd for 
landslinjer bifalt, og l fra Sp, H og KrF om en plan 
vedr. landslinjetilbud sendt Regjeringen. Komi
teens innst. om oppstart av 6-årsreformen samt 
skolebygg- og stimuleringstilskudd - bifalt.) 

5. Flomskader pd Østlandet og foreløpige bevilgnin
ger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3978, lnnst. S. 224, S.tid. 
4424-4441, 4442-4443 (19.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om den uholdbare si

tuasjonen ved Ullevdl sykehus, og å sette Oslo 
kommune i stand til å drive sykehuset forsvarlig, 
S.tid. 1579-1581 (7 .12.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å sikre gjestee
levrefusjon for elever i videregående skoler som 
søker seg til spesielle linjer utenfor eget fylke, 
S.tid. 2201-2203 (8.2.95). 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om kommunenes og fyl
keskommunenes muligheter til å medvirke i den 
igangsatte gjennomgang av inntektssystemet og 
systemet for finansiering av kommunesektoren, 
S.tid. 2591- 2592 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om bibliotektjenes
tens rolle som informasjonsleverandør i Reform 
94, S.tid. 3573-3574 (31.5.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
(3 forslag bifalt- l fra Sp, H, KrF og FrP, l fra Sp, 
H og KrF og l fra Sp og H. l innstillingsforslag fra 
sosialkomiteen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: Il. og Ill. Inntektssystemet. Til
skudd til kommunene og fylkeskommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
553 Forsøk 

3570 Overføring/ra Skattefordelingsfondet 
572 Utgiftsutjevnende tilskudd til fylkeskommu

ner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Flomskader på Østlandet. (Nytt kap. 565 Erstat

ninger til kommuner og fylkeskommuner i forbin
delse med flomskader; egenandeler; oppfølging av 
tidligere henstillinger fra finanskomiteen.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 74, Innst. S. 48, S.tid. 
1466-1480, 1512-1515 (30.11.95). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I; de 
øvrige ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra finansko
miteen bifalt.) 

2. Kommuneøkonomien 1997 m.v. (Finansiering av 
Reform 97 for grunnskolen; forslag til endringer i 
inntektssystemet.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune. 3. Overføringer til kommu
nesektoren i 1996. 4. Maksimalskattøren for 
alminnelig inntekt fordelt på skattekreditorer. 
5.-6. Korreksjoner vedr. investeringer grunnsko
lereformen, sum investering og grunnlagsdata. 7. 
Kompensasjon til kommuner for driftskostnader 
til grunnskolereformen. 8. Kompensasjon til fyl-

keskommuner, skyss 6-åringer. 9. Førsteårsvirk
ninger av nytt inntektssystem, med og uten regio
naltilskudd, kommuner. 10. Regneeksempel på 
beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjev
ningen. Il. Analyse av utgifter til lokale ruter. Jf. 
NOU 1996: l Et enklere og mer rettferdig inntekts
system for kommuner og fylkeskommuner. Delut
redning I fra inntektssystemutvalget. Leder Jørn 
Rattsø. Vedlegg til innst.: 1.-3., 3A.-3B. Brev
veksling mellom Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet v/statsråden og kommunalkomiteen. 4. Sps 
alternativ til inntektssystem. 5. SVs forslag til 
kostnadsindeks. 6. KrFs kommuneopplegg (1997) 
med gradert basistillegg, brev av 6.6.96 fra KrF til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet og svarbrev 
av 13.6.96.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 286, S.tid. 
4509-4557, 4599-4605 (20.6.96). 
( 41 forslag, 5 bifalt - l fra Sp, H og KrF om til
skudd til psykisk utviklingshemmede, l fra Sp, SV 
og KrF om skoleledelse, 2 fra H om lærebøker og 
skolelederes rammevilkår og l fra komiteen om 
kompensasjon til kommunene tilknyttet Reform 
97. Komiteens innst. vedr. landslinjer bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning og utleie av lærebøker i 
videregående opplæring.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om tildeling av skjønns

midler til fylkeskommunene, på bakgrunn av 
Rattsø-utvalgets innstilling, S. tid. 2202-2203 
(7.2.96). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om oversikt over <<frie 
korrigerte inntekter» for kommunene i rapport fra 
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi, S.tid. 2335-2336 
(14.2.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
(3 forslag bifalt, herav l fra Sp, H og KrF, l fra Sp 

og H og l fra H og FrP. 3 forslag fra sosialkomi
teen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Il og Ill. Inntektssystemet. 
Tilskudd til kommunene og fylkeskommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, 1279-1337 (25.11.96). 
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Budsjett-kap.: 
553 Forsøk 

35 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 
5 72 Rammetilskudd til fylkeskommuner 

(l forslag fra kommunalkomiteen vedr. egenande
ler tilknyttet øremerkede tilskudd bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning og om lærebokutleie.) 
St.prp. 88 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
lnnst. S. 16, S.tid. 633, 640 (5.11.96). 

2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats
budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementets ansvarsområde. (Kap. 565 Erstat
ninger til kommuner og fylkeskommuner i forbin
delse med flomskader.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562- 1563 (5.12.96). 

3. Kommuneøkonomien 1998 m.v. (Ny forskrift for 
pleie- og omsorgtjenester; endr. i skattøre; inn
lemming av 3 øremerkede tilskudd i inntektssys
temet; psykisk utviklingshemmede; eldresatsing; 
skjønnsmidler; Reform 97; privatisering/konkur
ranseutsetting; resultatrapportering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Oversikt over skattører 1997. 4. Tall for sammen-

lignbare kommuner. 5. Endr. i kostnadsnøkkelen 
for kommuner/fylkeskommuner. Omlegging av 
inntektssystemet 1997 og endr. i rammetilskudd 
som følge av nytt system for tildeling av midler til 
mennesker med psykisk utviklingshemming. 6.-7. 
Finansielle indikatorer, kommunene 1995, fylkes
kommunene 1994-1996.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 284, S.tid. 
4416-4432,4531-4533 (19.6.97). 
(13 forslag, hvorav l ikke fremmet og resten ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om videreføring av 
vertskommunetilskuddet bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å gi Telemark 

fylkeskommune rettmessig ekstratilskudd for å ha 
oppfylt omfangsforskriften på 375 pst. for elev
plasser i videregående skole, S.tid. 2001 (15.1.97). 

2. M.spm. fra Terje Sandkjær om å sikre at vedtatte 
minimumsordninger for skole transport for 6-årin
ger følges opp, ved å kompensere for fylkenes 
merkostnader, S. tid. 2071 (22.1.97). 

3. M.spm. fra Bjørnar Olsen om å få oppfylt forut
setningen om et økt velferdstilbud i kommuner og 
fylker som lå bak stortingstlertallets budsjettøk
ning for kommunesektoren, S. tid. 2271-2272 
(5.2.97). 

4. M.spm. fra Eva Lian om behovet for vekst i over
føringer til kommunesektoren, i lys av satsingen 
på ensengsrom, helse og en etterutdanningsre
fonn, S.tid. 2679-2680 (12.3.97). 
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GRENSESPØRSMÅL 

Se også: EFTAÆU, INTERNASJONALT SAMARBEID, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, 
TRAKTATER, UTENRIKSSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissæren 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

Il. Alminnelige saker: 
l. Jan Mayen-saka. 

(Vedlegg: l. Innberetning fra regjeringsadvokat 
Bjørn Haug og generalkonsul Per Tresselt til 
Utenriksdepartementet om Jan Mayen-saken. 2. 
Den Internasjonale domstolen sin dom av 14. juni 
1993.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 74, S.tid. 
2312 (22.2.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om bortfall av grensekon

troll og risiko for økt narkotikasmugling med en 
eventuell fremtidig avtale om medlemskap i EU, 
S.tid. 2952-2953 (20.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissæren 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 

Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 

om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3555 (30.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 
448 Grensekommissæren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 

om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. (Forvalt
ning av «Smutthavet» og «Smutthullet»; ev. utvi
delse av fiskerigrensen m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.11.95 fra uten
riksministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 116, S.tid. 2958-2966, 2980 (21.3.96) og 
avvist. 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

448 Grensekommissæren 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737- 766, 768-780 
(6.11.96). 

Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Peter Angelsen om det ukontrollerte fis

ket i Smutthullet. 
S.tid. 2929-2936, 2943 (16.4.97). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
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GRUNNLOVEN 

Se også: KONGEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Erik Solheim og Paul Chaffey om med 

hjemmel i Grunnlovens paragraf 83 å be om 
Høyesteretts vurdering av om Norge er forpliktet 
til å delta i Den økonomiske og monetære unio
nens tredje fase. 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 3922, Innst. S. 210, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 135. og 136. Stor

ting samt Norges Grunnlov som den lyder etter de 
av Stortinget 1989-90 og 1991-92 foretatte 
grunnlovsendringer. 
Dok. 12 (1991-92), ref. S.tid. 71 (13.10.93). For
slag nr.: 
- l. fra Inge Myrvoll og Magnar Sortåsløkken til 

endringer i Grunnlovens §§l, 3, 12, 16-22, 
25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112 om opp
hevelse 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. 102, S.tid. 
2772-2774 (24.3.94). (Ikke bifalt med 103 
mot 17 stemmer.) 

- 5. 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 represen
tasjon for fylkene, utjevningsmandater, sperre
grensen.) Innst. S. 148, S.tid. 4163-4168 
(10.6.94). (Forslaget ikke bifalt med 79 mot 55 
stemmer.) 

- 6. fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl I. 
Hagen og Anne Enger Lahnstein til endring av 
Grunnlovens§§ 57, 58 og 59 (Valgordningen. 
Antall utjevningsmandater og fordeling mel
lom fylkene, sperregrensen, forenkling av 
grunnlovsteksten.) Innst. 149, S.tid. 
4163-4169 (10.6.94). (Forslaget enstemmig 
ikke bifalt.) 

- 7. fra Tora Aasland Houg og Eva Reir til end-

ring av Grunnlovens §59. (Sikre kvinner og 
menn likeverdig representasjon på Stortinget.) 
Innst. S. 150, S.tid. 4169 (10.6.94). (Forslaget 
ikke bifalt med 118 mot 13 stemmer.) 

- 2. Forslag utformet av utvalget til å vurdere 
innarbeiding av menneskerettighetskonvensjo
ner i norsk rett, vedtatt til fremsettelse av Jør
gen Kosmo, om ny bestemmelse om mennes
kerettigheter eller folkerett i Grunnlovens §l 
annet ledd og eventuelt tredje ledd, § l a, § 2 a, 
§ 26 tredje ledd, § 91 a, § 95 a eller § 110 c. 
Innst. S. 172, S.tid. 4351, 4359-4360 
(15.6.94). (Forslag til ny § 110 c enstemmig 
bifalt med 141 stemmer.) 

- 3. fra Human-Etisk Forbund, vedtatt til frem
settelse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aasland 
Houg, til endring av Grunnlovens§ 2 (med føl
ger for Grunnlovens overskrift til Kapittel A 
§§4, 5, 9, 12, 16, 21, 22, 27,44 og 106). (Opp
hevelse av statskirkeordningen og innarbei
ding av menneskerettighetene.) Innst. S. 179, 
S.tid. 4351-4357, 4360 (15.6.94). (Forslaget 
ble ikke bifalt mot 24 stemmer. l forslag fra 
FrP ikke bifalt.) 

- Il. fra Carl I. Hagen til ny § 82 i Grunnloven. 
(Folkeavstemning.) lnnst. S. 178, S.tid. 
4357-4359, 4360 (15.6.94). (Forslaget ikke 
bifalt mot 9 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om å få gjennomført 

Stortingets forutsetning om full erstatning til 
grunneiere som måtte avstå eiendom ved bygging 
av hovedflyplass på Gardermoen, S.tid. 
2085-2086 (9.2.94). 

2. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om å gi huseierne som 
må flytte fra Gardermoen pga. flyplassutbyggin
gen, en kompensasjon som står i forhold til de 
økonomiske og sosiale ulempene, S. tid. 
3828-3829 (1.6.94). 
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1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til inngåelse av en avtale om justering 

av visse avtaler mellom EFTA-statene. (Avtaler 
om overvåkingsorganet ESA, EFTA-domstolen, 
EFTA-statenes faste komite og EFTA-statenes 
parlamentarikerkomite.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1688, lnnst. S. 77, S.tid. 
1707-1724 (21.12.94) og vedtatt med 101 mot 34 
stemmer. 
(l forslag fra Sp om behandling etter Grunnlovens 
§ 93 ikke bifalt med 100 mot 35 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om ekspropriering av grunn 

til 2-felts eller 4-felts motorvei ved utbyggingen 
av E18 i Sande kommune, S.tid. 1617- 1618 
(14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om innløsing av eien
dommer i Vestby som skal rives ifølge en regule
ringsplan for E6 som ble vedtatt i juni 1993, S.tid. 
2090-2091 (1.2.95). 

IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 135. og 136. Stor

ting samt Norges Grunnlov som den lyder etter de 
av Stortinget 1989-90 og 1991-92 foretatte 

grunnlovsendringer. 
Dok. 12 (1991-92), ref. S.tid. 71 (13.10.93). For
slag nr.: 
- 17. fra Kåre Gjønnes, Anne Enger Lahnstein 

og John Alvheim til ny§ 95 a i Grunnloven. 
(Vern om liv og menneskeverd.) Innst. S. 88, 
S.tid. 2535-2583 (14.3.95). (Forslaget ikke 
bifalt med 99 mot 31 stemmer.) 
10. fra Carl l. Hagen til ny§ 75 a i Grunnloven. 
(Balanse i statsfinansene.) Innst. S. 87, S.tid. 
2583-2587 (14.3.95). (Forslaget ikke bifalt 
med 116 mot 7 stemmer.) 
9. fra Johs. Andenæs, vedtatt sett fram av Jo 
Benkow, til ny § 75 bokstav l 
i Grunnlova. ( Sivilombudsmannsordningen.) 
Innst. S. 171, S.tid. 3729-3731 (7.6.95). (For
slaget enstemmig bifalt med 134 stemmer.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 

med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 593 (27.4.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

IV. Lovsaker (grunnlovsforslag): 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 135. og 136. Stor

ting samt Norges Grunnlov som den lyder etter de 
av Stortinget 1989-90 og 1991-92 foretatte 
grunnlovsendringer. 
Dok. 12 (1991-92), ref. S.tid. 71 (13.10.93). 
Forslag nr.: 

- 4. fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, Anders 
C. Sjaastad og Petter Thomassen til endring i 
Grunnlovens §§54, 68, 71 og 112. (Adgang for 
Kongen til å utskrive nyvalg og adgang for Stor
tinget til å oppløse seg selv og utskrive nyvalg.) 
Innst. S. 153, S.tid. 3281-3288, 3292-3293 
(2.5.96). (Forslaget ikke bifalt med 121 mot 8 
stemmer.) 

- 8. fra Gunnar Skaug til endring av Grunnlovens 
§ 62. (Personlige sekretærers og personlige rådgi
veres valgbarhet til Stortinget.) 
Innst. S. 168, S.tid. 3288-3292, 3293-3294 
(2.5.96). (Forslaget ikke bifalt - 82 stemmer for, 
60 imot (to tredels flertall ikke oppnådd).) 

- 12.-16. Forslag til endring av Grunnlovens§ 93. 
(Suverenitetsavståelse til internasjonale organisa
sjoner - hjemmel for å slutte Norge til EF, hjem
mel til å avholde bindende folkeavstemning om 
suverenitetsavståelse, endringer i vilkårene for 

suverenitetsavståelse.) 
Innst. S. 291, S.tid. 4502-4508 (20.6.96). (Forsla
gene ble enstemmig ikke bifalt.) 

2. Grunnlovsforslag fremsatt på 140. Storting samt 
Norges Grunnlov som den lyder etter de av Stor
tinget 1993-94 og 1994-95 foretatte grunnlovs
endringer. 
Dok. 12 (1995-96). 
Forslag nr. 
l. fra Carl l. Hagen til endring av Grunnlovens 
§§ 20, 30 og 86 (Riksretten). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 2. fra Edvard Grimstad, Kjell Magne Bondevik, 
Kjellbjørg Lunde, Carl I. Hagen og Lars Spon
heim til endring av Grunnlovens §§57, 58 og 59 
(Valgordningen). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 3. fra Edvard Grimstad, Kjell Magne Bondevik, 
Kjellbjørg Lunde, Carl I. Hagen og Lars Spon
heim til endring av Grunnlovens §§58 og 59 
(Valgordningen). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 4. fra Peter Angelsen, Roger Gudmundseth, Lars 
Gunnar Lie, Hans J. Røsjorde og Jan P. Syse til 
endring av Grunnlovens § 65 (Godtgjørelse). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
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- 5. fra Edvard Grimstad til endring av Grunnlovens 
§§ 68 og 80 (Sammentreden). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 6. fra Carl I. Hagen til endring av Grunnlovens 
§ 71 (Partiutmeldelse). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 7. fra Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen 
til ny § 82 i Grunnloven (Bindende, alternativt 
rådgivende folkeavstemning). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 8. fra Lars Sponheim til ny § 82 i Grunnloven 
(Kommunalt selvstyre). Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 9. fra Lars Sponheim til ny§ 100 a i Grunnloven 
(Offentlighetsprinsippet). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

- 10. fra Carl I. Hagen til ny § 110 d i Grunnloven 
(Avkastningen av Folketrygdfondet og Petrole
umsfondet og bruk av fondets midler skal kun 
benyttes til folketrygdens pensjonsutbetalinger). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

11. fra Morten Lund, Eva Lian og Terje Riis 
Johansen til ny § 110 di Grunnloven (Lokalt selv
styre). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
12. fra Carl l. Hagen til ny § 110 e i Grunnloven 
(Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og pen
sjonsrettigheter). 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 

med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34 (1994-95), ref. O.tid. 593 (27.4.95), 
Innst. O. 22, O.tid. 128-131 (14.12.95), Besl. O. 
26, L.tid. 20 (18.12.95). Lov av 22. desember 
1995. 
(l forslag i Lagtinget fra H ikke bifalt.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Grunnlovens § 75 h. Forslag om endring av Stor

tingets forretningsorden§ 48 og§ 49. (Gjennom
føring av høringer på bakgrunn av den grunnlovs
festede innkallingsrett; Berge Furre-saken.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Presidentskapets 
uttalelse 6.5.97 til kontroll- og konstitusjonskomi
teen.) 
Innst. S. 192, S.tid. 3484-3519, 3522-3523 
(26.5.97). 
(l forslag fra RV trukket.) 

2. Framlegg frå Anne Enger Lahnstein, Marit Arn
stad, John Dale, Kjell Magne Bondevik og Erik 
Solheim om å innhenta ei uavhengig juridisk vur-

dering av dei konstitusjonelle spørsmåla knytte til 
Schengen-avtalen. 
Dok. 8: 96, ref. S.tid. 3592, S.tid. 3639-3644, 
3645-3647 (2 .6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Carl 

/. Hagen om Regjeringens syn på et grunnlovsfor
slag om grunnlovsvern av pensjonsrettigheter mot 
endringer som er negative for pensjonistene, S. tid. 
3554-3555 (28.5.97). 
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GRUNNSKOLE 

Se også: PRIVATSKOLER, SKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2 21 Tilskudd til grunnskolen utenfor sektortil

skuddet 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
228 Forskning, utvikling og etterutdanning 

grunnskolen 
2 29 Andre formål i grunnskolen 

(3 forslag fra H og FrP sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
222 og 242, husleieutgifter.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

li. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chris

tiansen oversendt fra Odelstinget 9. mai 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen å endre fag- og time
fordelingsplanene for de to siste årene på grunn
skolens ungdomstrinn, slik at det åpnes for at en 
vesentlig del av undervisningstiden brukes til fag
lig fordypning. Det må åpnes for fordypningsmu
ligheter i både teoretiske og praktiske fag. Fordyp
ningsfag må gi tilleggspoeng til opptak ved grunn
kurs hvor fordypningen er faglig relevant.» S.tid. 
3573 (20.5.94) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chris
tiansen oversendt fra Odelstinget 9. mai 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen innføre krav om fag
lig fordypning for lærere som underviser i teorifag 
på grunnskolens ungdomstrinn.» S.tid. 3573 
(20.5.94) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 9. mai 1994: «Stortinget ber Regje
ringa fremme forslag om statlig dekning av kom
munenes merutgifter som følge av at 6-åringer 
skal inn i skolen.» S.tid. 3573-3575 (20.5.94) og 
ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Interp. fra Jon Lilletun om å sikre funksjonshem-

mede elever en likeverdig opplæring. S.tid. 
4172-4185 (10.6.94). 
(l forslag fra Jon Lilletun og Sigurd Manneråk 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Framlegg frå Jon Lilletun om kriteria i inntekts
systemet til kommunane i høve til skulekretsinn
deling. (Opprettholdelse av øremerket tilskudd til 
gren desk o ler.) 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 183, S.tid. 
4454-4474,4476-4487,4492-4493 (16.6.94) og 
ikke bifalt med 73 mot 51 stemmer. 

6. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å erstatte 
dagens kristendomsundervisning med en reli
gionsnøytral opplæring i kultur, verdier og livs
syn. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 3683 (24.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magne Aarøen om å få eit heilt veketi

metal for barnesteget og 90 timar for ungdomsste
get i grunnskulen frå l. januar 1994, S.tid. 
313-314 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å bedre situasjo
nen i grunnskolen i Trondheim kommune, S.tid. 
315-316 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å gi kommunene 
en klar anbefaling vedrørende skoletilbud for barn 
i kirkeasyl, S. tid. 317-318 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hvor langt arbeidet 
med å lovfeste retten til døves eget tegnspråk er 
kommet, S. tid. 1563 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvor langt arbei
det med å iverksette tiltak for å bedre norske sko
lebarns lese- og skriveferdigheter er kommet, 
S.tid. 2554-2556 (16.3.94). 

6. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å stoppe et for
søk, støttet av bystyret i Oslo, med et holdnings fag 
på Ila skole som vil erstatte undervisningen i kris
tendom, S.tid. 2741-2742 (23.3.94). 

7. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om forslag om å ha 
aldersblandede klasser ved tre grunnskoler i 
Trondheim til høsten, til tross for at det skal tilbys 
undervisning på alle klassetrinn, S.tid. 
3286-3287 (4.5.94). 

8. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om behovet for før
skolelærere etter endringen i grunnskoleloven 
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som gir alle 6-åringer rett til et førskoletilbud, 
S.tid. 3697-3698 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len. (Skolestart for 6-åringer og lO-årig grunn
skole.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 120, Innst. O. 36, O.tid. 

236-271 (9.5.94), Besl. O. 42, L.tid. 23-24 
(20.5.94). 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 2 fra H og Ellen 
Christiansen sendt Regjeringen (via Stortinget) -
se REGJERINGEN OVERSENDT I og l forslag 
fra RV sendt Stortinget (ikke bifalt.). l forslag i 
Lagtinget fra H ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l, 2 og 3.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap. : 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil
skuddet 

222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
228 Forskning. utvikling og etterutdanning 

grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 

(l forslag fra H, SV og Christiansen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 221, skolefritidsord
ninger, undervisning for fremmedspråklige elever, 
kommunale musikkskoler; kap. 222 Statens 
grunnskoler og grunnskoleinternat.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
tiltak for å styrke læreres undervisningskompe
tanse. 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1688, Innst. S. 101 , S.tid. 
2385-2393, 2419 (7.3.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(3 forslag fra H og Ellen Christiansen, hvorav l 
ikke bifalt og 2 sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å erstatte 
dagens kristendomsundervisning med en reli
gionsnøytral opplæring i kultur, verdier og livs
syn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.2.95 fra kirke-, 
utdannings- og forskningsministeren.) 
Dok. 8: 51 (1993-94), ref. S.tid. 3683 (24.5.94), 
Innst. S. 93, S.tid. 2401-2419, 2420 (7.3.95) og 
avvist. 
(3 forslag fra SV og Ellen Christiansen ikke 
bifalt.) 

4. Interp. fra Øystein Djupedal om Agder-modellen 
for fordeling av tilskudd til grunnskolen, og om å 
forebygge utviklingen mot en mer sentralisert sko
lestruktur. S.tid. 2932-2950 (25.4.95). 

5. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemmede førskolebarns rett til språkopplæring 
(opplæring i tegnspråk som førstespråk). 
Dok. 8: 45 , ref. S.tid. 2531 , Innst. S. 170, S.tid. 
3811-3816, 3816-3817 (7.6.95) og vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag, hvorav l fra SV ikke bifalt og l fra RV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

6. Prinsipper og retningslinjer for JO-årig grunnskole 
-ny læreplan. 
St.meld. 29, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

7. Forslag fra Johanne Gaup og Reidar Johansen om 
avvikling av internatordningen for elever i grunn
skolen. 
Dok. 8: 81, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

8. Forslag fra Erling Folkvord om å lovfeste retten til 
morsmålsundervisning for tospråklige minoritet
selever i grunnskolen. 
Dok. 8: 92, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om å få opprettholdt 

skolestrukturen i KåfJord kommune, som er kom
met spesielt dårlig ut ved tildeling av rammetil
skudd etter Agder-modellen, S.tid. 1569-1571 
(7.12.94). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Jan 
Simonsen om å innføre i hele den norske skole et 
tilsvarende system som på Nordby skole i A

0

s, der 
elevene lærer folkeskikk og høflighet basert på en 
«Folkeskikkens ABC», S.tid. 1620-1621 
(14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Bergen kommu
nes søknad om å opprette aldersblandede klasser i 
skoler som tilbyr undervisning på alle alderstrinn, 
S.tid. 2093-2094 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om å sikre 
at foreldrebetalinga ved skulefritidsordningane 
ikkje er til hinder for at alle barn kan gjera seg 
nytte av desse tilboda, S.tid. 2204-2206 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om avslag på en søk
nad om å opprette en muslimsk grunnskole betyr 
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en innstramming av privatskoleloven, S.tid. 
2448-2450 (8.3 .95). 

6. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om økonomisk støtte 
til et rusmiddelundervisningsprogram for 1.-3. 
klasse i barneskolen, utarbeidet av Lions Quest 
Foundation, S.tid. 2452-2453 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om økt foreldreinnfly
telse i skolen, S.tid. 2600-2602 (15.3.95). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av Kari 
Meløy om hvilke tilbud som vil bli gitt til skole
elever med kvensk bakgrunn for å styrke kvenenes 
språk og kultur, S.tid. 2678-2679 (22.3.95). 

9. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om ekstraløyvingar på 
20 mill. kroner til grendeskulane, som skulle ha 
vore utbetalt ved årsskiftet, S.tid. 2863-2864 
(5.4.95). 

l O. Sp.spm. fra Sigurd Manne råk om 6-åringer i en 
kommune i Finnmark som kan bli sendt på inter
nat for å ra sitt opplæringstilbud, S. tid. 
3024-3025 (3.5.95). 

11. Sp.spm. fra Johanne Gaup om kompensasjon til 
en gruppe samer som tapte skolegang under kri
gen, S.tid. 3558-3559 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len. (Elevrepresentasjon i samarbeidsutvalget.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 65, Innst. O. 47, O.tid. 
679-680 (19.5.95), Besl. O. 55, L.tid. 51 
(30.5.95). Lov av 16. juni 1995. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil-
skuddet 

222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 

(l forslag fra Sp og H vedr. bev. til kommunale 
musikkskoler bifalt. l forslag fra RV vedr. øre
merket tilskudd til grendeskoler sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om å lovfeste retten til 

morsmålsundervisning/or tospråklige minoritets
elever i grunnskolen. 
Dok. 8: 92 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 13, S.tid. 377-417, 458-459 (31.10.95) 
og vedtatt sendt Regjeringen til utredning. 
(l forslag fra H og Ellen Chr. Christiansen om å 
avvise Dok. 8-forslaget ikke bifalt. Komiteens 
innstilling om å be Regjeringen legge fram mors
målsundervisning i grunnskolen som egen sak, 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Prinsipper og retningslinjer for JO-årig grunnskole 
-ny læreplan. 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Utkast til læreplan for 
et utvidet kristendomsfag, jf. NOU 1995: 9 Identi
tet og dialog. Kristendomskunnskap, livssyns
kunnskap og religionsundervisning. Leder Erling 
Pettersen.) 
St.meld. 29 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
lnnst. S. 15, S.tid. 378-417,456-458 (31.10.95). 
(18 forslag; 9 ikke bifalt og 9 sendt Regjeringen. 2 

forslag fra komiteen enstemmig bifalt - om en 
egen melding om vurdering i skolen, og om en 
handlingsplan for kompetanseoppbygging for råd
givere i ungdomsskolen.) 
(Jf. sakene l, 3, 5, 6 og 17 og IV, l.) 

3. Forslag fra Johanne Gaup og Reidar Johansen om 
avvikling av internatordningen for elever i grunn
skolen. 
(Vedlegg: Svarbrev av 6.9.95 fra statsråd Gud
mund Hernes til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 81 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 14, S.tid. 378-417, 459 (31.10.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 221 Tilskudd til grunn
skolen utenfor rammetilskuddet; skolefritidsord
ninger, fremmedspråklige elever, musikkskoler.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

5. Kristendomskunnskap med religions- og livssyns
orientering.(Med retningslinjer for fritak.) 
(Vedlegg: Læreplan for kristendomskunnskap 
med religions- og livssynsorientering. Jf. NOU 
1995: 9 Identitet og dialog. Leder Erling Petter
sen.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 1533, Innst. S. 103, S.tid. 
1998-2023, 2037 (11.1.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Komiteens henstilling om 
å komme tilbake med en bred vurdering av fritaks
retten sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
(Jf. sak 3 og IV, 1.) 

6. Fag- og timefordelingen i den JO-årige grunnsko
len. 
(Vedlegg: l. Høringsutkast pr. 20.07.95. Tabeller 
for fag- og timefordeling. 2. Oversikt over fag- og 
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timefordeling for grunnskolen i Danmark, Sverige 
og Norge.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1533, Innst. S. 105, S.tid. 
2023-2037, 2037-2040 (11.1.96). 
(14 forslag; l fra H og Ellen Christiansen bifalt og 
3 sendt Regjeringen, hhv. l fra H, SV og Chris
tiansen, l fra Sp og KrF og l fra SV - se REGJ. 
OVERSENDT I. l forslag fra komiteen bifalt, om 
betegnelse på naturfaget og finsk som 2. språk.) 
(Jf. sak 2 og IV, 1.) 

7. Sørreisa kommune sender skriv datert 23. januar 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
bevilgning av midler til grunnskolereformen 1997. 
Ref. S.tid. 2198 (6.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 12.) 

8. Etne kommune sender skriv datert 29. januar 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende fi
nansiering av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 12.) 

9. Ordførere og varaordførere fra kommunene i 
Nord- og Sør-Trøndelag sender skriv datert l. feb
ruar 1996 med uttalelse fra samling 29. og 30. ja
nuar vedrørende økonomi og innhold ved innfø
ring av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 12.) 

10. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med Kir
kerådet vurdere hvordan kirkens konfirmasjonsun
dervisning kan tilrettelegges praktisk samtidig 
som hensynet til barn med annen tros- eller livs
synsbakgrunn blir ivaretatt.» 
S.tid. 2986,2988-2989 (26.3.96) og bifalt med 87 
mot 12 stemmer. 

11. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om å 
utsette reformen med en JO-årig grunnskole med 
skolestart for 6-åringer. 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 183, S.tid. 
3560- 3592, 3605 (21.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

12. Investeringskostnadene ved grunnskolereformen. 
(Investeringsrammens størrelse; gradert prisnorm; 
arealnorm ut fra elevtall; øremerket tilskudd til 
private skoler; reformens iverksettingstidspunkt.) 
(Vedlegg: l. Datagrunnlaget for beregning av 
investeringsbehovet. 2. Departementets brev og 
spørreundersøkelse til kommunene - Skjema. 3. 
Forklaring til vedlegg 4 og vedlegg 5. 4. Kommu
nenes beregnede investeringsramme. 5. Doku
mentasjon av beregning av kommunenes investe
ringsramme. 6. Eksempler på beregning av kom
pensasjonsbeløpet til kommunen. Vedlegg til 
innst.: 1.-2. Svarbrev av 30.4.96 og 2.5.96 fra 
statsråd Reidar Sandal til Høyres stortingsgruppe.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 184, S.tid. 
3560- 3592, 3605-3607 (21.5.96). 
(12 forslag; l fra Sp, SV og KrF om nye normer for 

skolebygg sendt Regjeringen. Komiteens innst. 
om iverksettelse fra 1997/98, investeringsramme 
som grunnlag for kompensasjon til kommunene, 
og øremerket tilskudd til privatskoler- bifalt.) 
(Jf. forrige sak, sakene 7-9 og SKOLER l, 1.) 

13. Forslag fra Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mai 1996: «Fritaksbestemmelsene for faget 
kristendomskunnskap med religions- og livssyns
orientering vedtas ikke før Regjeringen har lagt 
fram juridiske vurderinger knyttet til internasjo
nale konvensjoner som Norge er forpliktet av.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

14. Forslag fra Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mai 1996: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
forslag som skal sikre alle elever i grunnskolen 
full fritaksrett fra faget kristendom med religions
og livssynsorientering.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

15. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen utrede personellsitua
sjonen ved udelte og todelte skoler med tanke på å 
sikre 6-åringene reell mulighet til opplæring der 
lek skal være et hovedelement.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og bifalt med 97 mot 4 
stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

16. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mai 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med pro
posisjonen om opplæringslovene å komme tilbake 
med en bred vurdering av fritaksretten knyttet til 
faget kristendomskunnskap med religions- og livs
synsorientering. En slik vurdering må innbefatte 
en juridisk vurdering og legge til grunn at grunn
skolens formålsparagraf opprettholdes, og at de 
internasjonale konvensjoner som Norge har til
trådt, skal overholdes.» 
S.tid. 3927, 3929-3930 (6.6.96) og bifalt med 101 
mot 18 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

17. Elewurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 
vurderingssystem. 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om urovekkende 

forskjeller mellom kommunene i Skole-Norge, 
S.tid. 44-45 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om gjennomføringen 
av Reform 97 i Oslo kommune, S.tid. 2110-2112 
(24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om å gjøre kjent 
erfaringer og gode løsningsmodeller for skoler og 
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kommuner som planlegger og arbeider med 
nybygg, S.tid. 2356-2357 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om lokalisering av 
opplæring for 6-åringer til barnehagene, S.tid. 
2446 (21.2.96). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å syte for ten/ege 
skular ved starten på 6-årsreforma i Oslo, S.tid. 
2602-2603 (28.2.96). 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om handlingsplan 
for øktførskolelærerdekning, S.tid. 2692 (6.3.96). 

7. Sp.spm. fra Rita Tveiten om stat/eg ful/finansie
ring av 6-årsreforma, S.tid. 2956-2957 (20.3.96). 

8. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om søknad fra Ber
gen kommune om å la elever fra ulike alderstrinn 
gå i samme klasse i ful/delte skoler som fast ord
ning, S.tid. 3015-3016 (27.3.96). 

9. Sp.spm. fra Trond Mathisen om tiltak for å hindre 
at grunnskoleelever blir utsatt for mobbing av 
lærere, S.tid. 3385-3386 (8.5.96). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Oslo SVs for
slag om at det offentlige må sikre fargede utdan
ning på linje med hvite og at skoler med mange 
fargede barn får kvalifisert personale, S. tid. 
3736-3737 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len m.m. (Skoleskyss; fritak for deler av kristen
domsfaget.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 291 , Innst. O. 56, O.tid. 
363-374 (21.5.96), Besl. O. 64, L. tid. 35 (6.6.96). 
Lov av 28. juni 1996. 
(9 forslag i Odelstinget og 2 fra komiteen, hvorav 
6 sendt Stortinget (l av disse sendt Regjeringen), 
resten ikke bifalt, og 3 i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2, 5 og 6 og 13-16; SKOLER Il, 15 og 16.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: dog i minimum et år. 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 77, S.tid. 

men de Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte- 1795-1809, 1831 - 1832 (18.12.96) og avvist. 
men tet. (3 forslag, hvorav l fra Sp og l fra KrF ikke bifalt. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE-
Budsjett-kap. : RINGEN OVERSENDT l. Komiteens innst. om 
221 Tilskudd til grunnskolen en statusrapport over fremdriften i Reform 97, og 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat nytt finansieringsforslag for lærebøker bifalt.) 
228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen 5. Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 
229 Andre formål i grunnskolen vurderingssystem. (Endr. til tallkarakterer 1-6, 

(Jf. Il, l og 2.) muntlig karakter i språk; individuell opplærings-
plan; Foreldreutvlaget for grunnskolen (FUG).) 

Il. Alminnelige saker: St.meld. 47 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
l. Forslag fra Erling Folkvord om oppretting av et Innst. S. 96, S.tid. 2015-2045 (16.1.97). 

sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål. (3 forslag sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
Dok. 8: l , ref. S.tid. 301, Innst. S. 28, S.tid. OVERSENDT I, henholdsvis l fra Ellen Chr. 
932- 986, 1004-1005 (18.11.96) og enstemmig Christiansen og 2 fra H og FrP. 14 forslag ikke 
vedlagt protokollen. bifalt. 4 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 
(Jf. I, 1.) 6. Interp. fra Øystein Djupedal om egenbetaling i 

2. To forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt skolen. 
fra Stortinget til kirke-, utdannings- og forsk- S.tid. 2049 - 2063 (21.1.97). 
ningskomiteen 31.1 O. 96 om utgifter for kommu- (2 forslag fra SV, hvorav l sendt Regjeringen - se 
nene som følge av Reform 97. REGJERINGEN OVERSENDT I, og l med støtte 
Innst. S. 33, S.tid. 932-986, 1005 (18.11.96) og fra Sp ikke bifalt.) 
avvist. 7. Forslag fra Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og 
(Jf. I, 1.) Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommu-

3. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit- nene for investeringskostnader knyttet til grunn-
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fars- skolereformen. 
kingsdepartementet. (Kap. 221- virkemiddeltiltak (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 4.2.97 fra Kirke-, 
i Nord-Norge samt musikkskoler; kap. 222/3222; utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, 
kap. 228- skolebygg for 6-åringer.) utdannings- og forskningskomiteen.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, Dok. 8: 24, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 136, S.tid. 
1656-1658 (12.12.96). 3344-3364, 3366 (15.5.97) og vedlagt protokol-

4. Forslag fra Carl I. Hagen og Arve Lønnum om å len. 
utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan 8. Forslag fra Mai Gythfeldt pv a. RV oversendt fra 
gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, Stortinget 15. mai 1997 om kompensasjon til kom-
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munene for nødvendig utbygging av skolefritids
ordningen. 
Innst. S. 222, S.tid. 3785-3808, 3818 (5.6.97) og 
avvist. 
(Forslaget fra RV ikke bifalt.) 

9. Skolefritidsordningen. 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 234, S.tid. 
4039-4044, 4096-4097 (12.6.97). 
(3 forslag fra SV ikke bifalt.) 

l O. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen legge følgende til grunn ved innføring av faget 
kristendomskunnskap med religions- og livssyns
orientering: l. For skoleåret 1997-98 oppretthol
des retten til helt eller delvis fritak fra faget... Sko
len plikter å gi elever som fritas fra faget en alter
nativ undervisning. 2. Regjeringen bes komme til
bake til Stortinget i løpet av høsten 1997 med nye 
prinsipper for fritak bygget på en todeling av 
faget...>) 
S.tid. 4044, 4097 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

11. Forslag fra Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 5. juni 
1997: «Stortinget ber Regjeringen utarbeide nye 
læreplaner for livssynsfaget. De eksisterende 
læreplaner videreføres i påvente av nye lærepla
ner.)> 
S.tid. 4044, 4097 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tenlege lokalitetar 

til skolestart for 6-åringane, S.tid. 1376-1377 
(27.11.96). 
(Jf. sakene 3-5, 8, 13 og 15.) 

2. Sp.spm. fra Jørgen Holte om at kommunar ikkje 
har mottatt eit rundskriv om time talet på kvart års
steg i den lO-årige grunnskulen, S.tid. 1380 
(27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om klasserom med 
tilfredsstillende arbeidsforhold for spesialunder
visning og tilrettelagt undervisning for språklige 
minoriteter i Oslo, S.tid. 1529-1530 ( 4.12.96). 
(Jf. sakene l, 4, 5, 8, 13 og 15.) 

4. M.spm. fra Jon Lilletun om å gi utsetjing med 
Reform 97 til kommunar som ikkje vert ferdige 
med tilfredsstillande skulelokale til 6-åringane, 
S.tid. 2341-2343 (12.2.97). 
(Jf. sakene l, 3, 5, 8, 13 og 15.) 

5. M.spm. fra Ottar Kaldhol om å få kompensasjo
nen til kommunane ved 6-åringsreforma fram i 
tide, slik at ein får gode lokale ved skulestart i 
1997, S.tid. 2344 (12.2.97). 
(Jf. sakene l, 3, 4, 8, 13 og 15.) 

6. M.spm. fra Siri Frost Sterri om å bedre matema
tikkunnskapene til barneskolelærere på sjette klas
setrinn, S.tid. 2344-2345 (12.2.97). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om en nedre grense 

for «tjenlige lokaliteter» for skole/ri tidsordningen, 
i lys av at barn i Sørkedalen må leke i helsesen
terets venterom, S. tid. 2357-2358 (12.2.97). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord omfølgenefor Oslo
skolene av Reform 97, og å hindre at barna må gå i 
en skole i permanent unntakstilstand, S.tid. 2510 
(26.2.97). 
(Jf. sakene l, 3-5, 13 og 15.) 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at kvinner får 
vansker med å være i jobb pga. mangel på plasser 
og voldsom prisøkning for skolefritidsordninga 
for 6-9-åringene i Oslo, S.tid. 2573-2574 
(5.3.97). 

10. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk, framsatt av Marit 
Tinge/stad om å prioritere opp engelsk og andre 
fremmedspråk i etter- og videreutdanning av 
lærere, da den nye læreplanen for grunnskolen 
øker behovet for slik kompetanse, S.tid. 2700 
(12.3.97). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om et oppslag om at 
norsktalende barn i 4. klasse i Tana kommune får 
tre uketimer mindre undervisning enn klasseka
merater med annet morsmål, S.tid. 2700-2701 
(12.3.97). 

12. M.spm. fra Marit Tinge/stad om at et nytt lovverk 
må hjemle regler som sikrer et likeverdig skoletil
bud i hele landet, med nasjonale standarder på en 
rekke områder, S. tid. 2745 (19.3.97). 

13. M.spm. fra Eva Lian om Reform 97 og frustrasjon 
over uferdige skolebygg og brudd i forhandlin
gene om arbeids-og lønnsvilkår for dem som skal 
undervise 6-åringene, S. tid. 2751-2752 (19.3.97). 
(Jf. sakene l, 3-5, 8, og 15.) 

14. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å bidra til å rea
lisere et prosjekt utarbeidet av Unikom ved Uni
versitetet i Tromsø med mål om å kunne opprett
holde mindre skoler i distriktene, S.tid. 2925 
(16.4.97). 

15. M.spm. fra Siri Frost Sterri om at det vil bli mid
lertidige lokaler for 6-åringene også i Oslo-sko
lene til høsten, og statsrådens overholdelse av 
informasjonsplikten overfor Stortinget i den for
bindelsen, S.tid. 3123-3125 (30.4.97). 
(Jf. sakene l, 3-5, 8 og 13.) 

16. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å ta omsyn til pro
blem med lesing og skriving pga. dårleg syn ved 
helseundersøkingar av elevar i grunnskolen, S.tid. 
3133-3134 (30.4.97). 

17. M.spm. fra Jon Lilletun om tiltak retta mot dei alt
for store ulikskapane i utdanningssystemet og spe
sielt i grunnskulen, t.d. ekstraløyvingar og å bruke 
utdanningsdirektørane meir aktivt, S.tid. 
3537-3539 (28.5.97). 

18. M.spm. fra Jørgen Holte om nasjonale standard
krav i grunnskulen og å sikre kommunane økono
misk og kvalitetssikre grunnskulereforma for å 
motverke forvitringa av einskapsskulen, S.tid. 
3539 (28.5.97). 

19. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ei mel-
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ding til kommunane om at investeringskostnader i 
samband med 6-årsreforma berre blir kompensert 
for skular med sju 6-åringar eller fleire, S.tid. 
3758-3759 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len m.m. (Begrenset fritak fra undervisning i kris
tendom med religions- og livssynsorientering; 
barns rett til nærmeste skole; asylsøkerbams rett 
til grunnskoleutdanning; lovfesting av musikksko
ler; bruken av skolebygg i fritiden; skolestart; 
sidemålsopplæring.) 
(Vedlegg: Fritak for undervisning i faget kristen
domskunnskap med religions- og livssynsoriente
ring. Forholdet til Norges folkerettslige forpliktel
ser. Av Erik Møse.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 512, Innst. O. 95, O.tid. 
829-841, 866-870 (5.6.97), Besl. O. 110, L.tid. 
56-57 (10.6.97). BesJ. L. 4, O.tid. 917, 945 
(16.6.97), Besl. O. 123, L.tid. 62-63 (19.6.97). 
Lov av 19. juni 1997. 

(17 forslag i Odelstinget, hvorav 1 fra Sp, H og 
KrF, l fra H og l fra SV og Christiansen sendt 
Stortinget (førstnevnte bifalt), resten ikke bifalt. 5 
forslag i Lagtinget, l fra Sp, H og KrF bifalt (lag
tingsanmerkning). Forslaget fra Sp, H og KrF ikke 
bifalt ved 2. gangs behandling i Lagtinget. 
(Jf. neste sak; Il, 10 og 11; PRIVATSKOLER Il, 
2.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om lov om skole/ri
tidsordninger. (Ordningene omfatter elever i de 
fire første årstrinnene i den lO-årige grunnskolen.) 
Dok. 8: 67, ref. O.tid. 567, Innst. O. 89, O.tid. 
829-841, 870 (5.6.97) og vedlagt protokollen. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt. Forslaget ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

3. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæ
ringa ( opplæringslova). 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 18 Ny lovgivning om 
opplæring. Leder Eivind Smith.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 512 (18.3.97). 
(Ikke behandlet.) 
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HANDEL 

Se også: FORBRUKERSAKER, UTENRIKSHANDEL, VAREHANDEL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Justervesenet 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grethe Fossli om at departementet 

vurderer å oppheve forskriftene for merking av 
lærvarer, tekstilvarer og klær av 26. mars 1984, 
S.tid. 727-728 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om hvorfor Handels
og Servicenæringens Hovedorganisasjon ikke er 
representert i Forum for verdiskaping, S.tid. 
2722-2724 (23.3.94). 

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

revisorer og visse andre lover. (Fritak for revi
sjonsplikt; offentlig innsyn om særfordeler til le
dere- «fallskjermen>.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 2 Differensierte 
krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revisjons
plikt. Leder Viggo Hagstrøm. Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 10.5.94 fra statsråd Sigbjørn Johnsen 
til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.) 

Ot.prp. 34, ref. O.tid. 169, Innst. O. 44, O.tid. 
321-327 (31.5.94), Besl. O. 47, L.tid. 27 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Lov om tekniske kontrollorgan som har til opp
gåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter 
EØS-avtalen o.a. (Endr. i lov om mål og vekt -
gebyr for tjenester utført av Norsk Akkreditering; 
tilsetting av Justerdirektør.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 224, Innst. O. 43, O.tid. 
355-357 (3.6.94), Besl. O. 53, 54, L.tid. 27-28 
(10.6.94). Lov av 16. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsik
ringsvirksomhet m. v. (endringer i forbindelse med 
tilpasninger til Tilleggsavtalen til EØS-avtalen 
m.v.). (Endr. i lov om eindomsmegling- ervervs
messig framleievirksomhet; konsekvenser for 
eiendomsmeglerlovens virkeområde av revisjon 
av reisebyråloven.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.6.94 fra Finans
departementet, statsråden, til Harald Ellefsen.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 309, Innst. O. 72, O.tid. 
627- 631 (14.6.94), Besl. O. 83, L.tid. 43 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Justervesenet 
2. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
902 Justervesenet - en stillingshjemmel for akkre
ditering av miljøkontroller i henhold til EUs for
ordning om miljøstyring og -revisjon.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 902 og 3902 Justervesenet, økning i hev. til 
instrumenter og utstyr.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595- 1596 (8.12.94). 

2. Interp. fra Svein Ludvigsen om tjenesteytende sek
tors rammebetingelser og betydning for fremtidig 
verdiskaping og sysselsetting. S.tid. 2712-2729 
(23.3.95). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om beregning av 

moms ved omsetning av kunstverk, S.tid. 
1965-1966 (25.1.95). 

2. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å stoppe organisert 
dørsalg på søndag formiddag, med eksempel i 
virksomheten til en større riksavis i Trondheim, 
S.tid. 2871-2872 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og 

vekt. (Hjemmel for forskrifter om måleteknisk 
kontroll og merking av produkters vekt, volum og 
alkoholinnhold i henhold til EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 221, Innst. O. 23, O.tid. 240 
(19.12.94), Besl. O. 25, L.tid. 25-26 (22.12.94). 
Lov av 23. desember 1994. 

2. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 
med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 593 (27.4.95) og ikke 
behandlet. 

3. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. 
(Vedlegg: l. Protokoll 27. juni 1989 til overens
komsten 14. april 1891 om den internasjonale re
gistrering av varemerker (Madridprotokollen 
1989) i engelsk originaltekst og i norsk overset
telse. 2. Utkast til revidert varemerkelov, 1994 
(utredning avgitt til Justisdepartementet 15. august 
1994).) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 688 (30.5.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
902 3902 Justervesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
902 Justervesenet.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 50, S.tid. 1528, 
1533 (5.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tiltak for å 

skjerme forbrukerne mot uønsket adressert 
reklame, S.tid. 3865-3866 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. 

(Varemerkeregistrering for andre enn næringsdri
vende; Utvidelse av vern for kjente merker; end
ringer i saksbehandlingsreglene; TRIPS-avtalen; 

tiltredelse til Madridprotokollen 1989.) 
(Vedlegg: 1. Protokoll 27. juni 1989 til overens
komsten 14. april 1891 om den internasjonale re
gistrering av varemerker (Madridprotokollen 
1989) i engelsk originaltekst og i norsk overset
telse. 2. Utkast til revidert varemerkelov, 1994 
(utredning avgitt til Justisdepartementet 15. august 
1994).) 
Ot.prp. 59 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 11, O.tid. 50-64 (1.12.95), Besl. O. 16, 
L.tid. 9 (18.12.95). Lov av 22. desember. 

2. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 
med markedsføring og avtalevilkår. (Adgang til 
ileggelse av tvangsgebyr.) 
Ot.prp. 34 (1994-95), ref. O.tid. 593 (27.4.95), 
Innst. O. 22, O.tid. 128-131 (14.12.95), Besl. O. 
26, L.tid. 20 (18.12.95). Lov av 22. desember 
1995. 
(l forslag i Lagtinget fra H ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 
med markedsføring og avtalevilkår. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19 .11. 96). 
Budsjett-kap.: 
902 3902 Justervesenet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H oversendt fra 

Odelstinget 10. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til endring av lov om 
markedsføring slik at forbudet mot tilgift og utlod
ning fjernes.» 
S.tid. 1815, 1833 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 10. desember 1996: «Stortin
get ber Regjeringa utrede spørsmålet om innføring 
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av avgift pd omsetning av reklame og komme til
bake til Stortinget med utredningen.» 
S.tid. 1815-1816, 1833 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kristin Krohn 
Devold, Kjellaug Nakkim og Petter Thomassen 
om å endre markedsføringsloven med sikte på å 
bekjempe de såkalte «kataloghaien>. 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2822 (21.3.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å sikre nok kvalifisert 

arbeidskraft til handelsnæringa då søkninga til 
økonomiske og administrative fag i vidaregåande 

skule har gått dramatisk ned, S.tid. 2450-2451 
(19.2.97). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll 

med markedsføring og avtalevilkdr. (God mar
kedsføringsskikk; kjønnsdiskriminerende 
reklame; tilgift og utlodding i markedsføringen; 
rabattkort; miljømerking.) 
Ot.prp. 70 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 30, O.tid. 205-210, 236-237 (10.12.96), 
Besl. O. 34, L. tid. 20 (17.12.96). Lov av 31. januar 
1997. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, og l i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l og 2.) 
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HAVBRUK 

Se også: FISKEOMSETNING, FISKERIER, VETERINÆRVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet og Fiskeridepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
1127 4127 Veterinærmedisinsk senter i Tromsø 
l l 3 7 Norges forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Landbruksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

l 030 4030 Fiskeridirektoratet 
1107 4107 Statens veterinære felttjeneste (SVF) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 

(Kap. 1050 Ymse fiskeriføremål, erstatning for 
stormskadar.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 18, S.tid. 1679 
(14.12.93). 

2. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 
(Kap. 1020 og 4020 Havforskingsinstituttet, kap. 
1021 og 4021 Drift av forskingsfartøya og kap. 
l 023 Andre forskingsføremål.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 20, S.tid. 1687 
(14.12.93). 

3. Forslag frå Unn Aarrestad pva. Sp og SV over
sendt frå Odelstinget 7. juni 1994: «Regjeringa 
vert oppmoda om å utforma eit lovframlegg som 
er i samsvar med det synet at forvaltninga av tang 
og tare bør heimlast i saltvassfiskelova.» S.tid. 
4253 (13.6.94) og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om etable

ring av like vilkår for produksjon av proteinkon
sentrat basert på organiske biprodukter, S.tid. 
306-307 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om å innføre pro
duksjonsbegrensninger for laks og ørret og even
tuelle andre tiltak for å hindre prisfall og dumping
anklager fra EF-hold, S.tid. 1589-1590 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om økt produksjons
kapasitet i oppdrettsnæringen som skaper ulønn
som produksjon og uheldige strukturendringer. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1590 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å utgreie konse
kvensane av kunstig lyssetting av oppdrettsanlegg 
og sikre ei forsvarleg sakshandsaming før slike 
anlegg vert sette opp, S.tid. 2748 (23.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Forlengelse av midlertidig lov av 22. juni 1990 

nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske orga
nismer 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 5, Innst. O. 6, O.tid. 56 
(9.12.93), Besl. O. 10, L.tid. 8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 

2. Endring i lov av 21. juni 1963 nr. 12om vitenska
pelig utforskning og undersøkelse etter og utnyt
telse av andre undersjøiske naturforekomster enn 
petroleumsforekomster. (Hjemmel for undersø
kelse og utnyttelse av tang- og tareforekomster.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrift om høsting av tang 
og tare.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 224, Innst. O. 52, O.tid. 
473-475 (7.6.94), Besl. O. 66, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra Sp og SV sendt Stortin
get.) 
(Jf. Il, 3.) 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Landbruksdepartementet og Fiskeridepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
l l 37 Norges Forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Landbruksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 030 4030 Fiskeridirektoratet 
l 107 4107 Statens veterinære felttjeneste (SVF) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994. 

(Kap. 1020/4020 Havforskningsinstituttet og kap. 
1021/4021 Drift av forskningsfartøya.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 800, Innst. S. 36, S.tid. 
1601-1602 (8.12.94). 

(l forslag fra saksordfører pva. komiteen med bak
grunn i brev mottatt fra departementet etter at 
innst. var avgitt - bifalt.) 

2. Interp. fra Sigurd Manneråk om å sikre et framti
dig aktivt fiskerimiljø på Skagerrak/cysten med til
knyttede konkurransedyktige næringer på land. 
S.tid. 1994-2003 (26.1.95). 
(l forslag fra Sigurd Manneråk og Edvard Grim
stad sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Havbruk- en drivkraft i norsk kystnæring. 
(Vedlegg: I. Fylkesvis produksjon av settefisk og 
matfisk i 1993. Il. Lønnsomhet i settefisk- og mat
fiskproduksjon. Ill. Sysselsettingseffekt av norsk 
oppdrettsvirksomhet. IV. Aktuelle fiskesykdom
mer og bekjempelsesmetoder. V. Bruk av forsk
ningsmidler og aktuelle forskningsprogrammer. 
VI. Produksjon av laks i Norges konkurrentland. 
VII. Etterspørselsutvikling. VIII. Etablering av 
PO-ordning.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Landbruksdepartementet og Fiskeridepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1020 4020 Havforskningsinstituttet 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
l l 37 Norges Forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Landbruksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1030 4030 Fiskeridirektoratet 
l l 07 4107 Statens veterinære felttjeneste (SVF) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Havbruk- en drivkraft i norsk kystnæring. 

(Vedlegg: I. Fylkesvis produksjon av settefisk og 
matfisk i 1993. Il. Lønnsomhet i settefisk- og mat
fiskproduksjon. Ill. Sysselsettingseffekt av norsk 
oppdretts virksomhet. IV. Aktuelle fiskesykdom
mer og bekjempelsesmetoder. V. Bruk av forsk
ningsmidler og aktuelle forskningsprogrammer. 
VI. Produksjon av laks i Norges konkurrentland. 
VII. Etterspørselsutvikling. VIII. Etablering av 

PO-ordning. Jf. NOU 1992: 36 Krisa i lakseopp
drettsnæringa. Leder Kåre Lilleholt. Vedlegg til 
innst.: Protokoll fra styremøte i Fiskeri- og Hav
bruksnæringens Landsforbund 12.2.96.) 
St.meld. 48 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 150, S.tid. 3017-3050, 3051-3053 
(28.3.96). 
(8 forslag; herav 5 ikke bifalt og 3 sendt Regjerin
gen, hhv. fra Sp, fra SV og fra KrF - se REGJE
RINGEN OVERSENDT L l forslag fra nærings
komiteen bifalt - om en gjennomgang av lover/ 
forskrifter med sikte på forenklinger for nærings
utøverne.) 

2. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende an
vendelse av forskningsmidler til fiskeri og hav
bruk i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forlengelse av og endringer i midlertidig 

lov av 22. juni 1990 nr. 44 om tiltak mot sjukdom 
hos akvatiske organismer. 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 17, Innst. O. 17, O.tid. 119 
(13.12.95), Besl. O. 22, L.tid. 19 (18.12.95). Lov av 
22. desember 1995. 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Landbruksdepartementet og Fiskeridepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
l 137 Forskning og utvikling 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Landbruksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1030 4030 Fiskeridirektoratet 
l l 07 4107 Statens dyrehelsetilsyn 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at Hydro Seafood vil 

bruke Ivermectin for å bekjempe lakselus i opp
drettsanlegg i Skottland, selv om middelet ikke er 
godkjent for bruk i Norge, S.tid. 2355-2356 
(12.2.97). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om EU-kommisjonens 
innstilling om å innføre straffetoll på norsk /akse-

eksport, som bygger på at tilskudd, lån og lånega
rantier ft:a SND er å regne som ulovlige subsidier, 
S.tid. 2873-2874 (9.4.97). 

3. Sp.spm. fra Johan J Jakobsen om handelspoli
tiske virkemidler for å motvirke EUs planer om å 
ramme norsk laksenæring med straffetiltak. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2915 (16.4.97). 
(Jf. sakene 2 og 4.) 

4. M.spm. fra Magne Aarøen om å få stansa sku1din
gar frå EU-bedriftar om dumping og ulovlege stø
nadsordningar i norsk oppdrettsnæring, S.tid. 
3011-3012 (23.4.97). 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

5. Sp.spm. fra Morten Lund om å sikre at havbruks
næringa beholder sitt preg som en distriktsnæring 
med lokale, aktive eiere, S.tid. 3557-3558 
(28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tiltak mot sykdommer hos fisk og andre 

akvatiske dyr (fiskesykdomsloven). 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 569, Innst. O. 75, O.tid. 594, 
623-626 (20.5.97), Besl. O. 88, L.tid. 43 
(29.5.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 
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HAVNEVESEN 

Se også: SJØFART 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 064 Havnetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 

(Kap. 1064 Havnetenesta, nytt fartøy til erstatning 
for M/S Langhavn.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

2. Forslag fra Lars Sponheim om etablering av inter
kommunalt havnesamarbeid for Oslofjord-regio
nen. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 17.12.93 fra Fis-

keridepartementet.) 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 61, S.tid. 
1953-1961 (25.1.94). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om når et svar kan ventes 

på en søknad om frihavnstatus for Fredrikstad 
havn, nå Borg havn, S.tid. 2557-2558 (16.3.94). 

2. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen, framsatt 
av Arve Lønnum om Miljøverndepartementets 
opphevelse av Oslo bystyres vedtak om havneut
videlse på Filipstad, S. tid. 2962-2963 (20.4.94). 

3. Sp.spm. fra Laila Ka/and om å medverke til at 
Alesund kan bli sentra/hamn for Nord-Vestlandet, 
S.tid. 3710-3711 (25.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Fiskeridepartementet. Budsjett-innst. S. 
14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 060 4060 Kystadministrasjon 
l 064 Havnetjenesten 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å vurdere Fornebu 

som eit alternativ for ny containerhamn, S.tid. 
1864-1866 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om de nye forskriftene 
for los- og losberedskapsgebyr som vil påføre 
Stavanger havn og næringslivet i Stavanger bety
delige inntektstap fordi fartøyene ikke lenger vil 
anløpe norske havner, S.tid. 3592-3593 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 060 4060 Kystadministrasjon 
1064 4064 Havnetjenesten 
(Jf. Il, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta 

og andre endringar på budsjettet for programkate
gori 16.60 Kystforvalting. (Kap. 1064/4064 Hav-

netenesta.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 39, Innst. S. 32, S.tid. 
781-826, 842-844 (9.11.95). 
(Jf. I, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om det finnes en lov

hjemmel for Kristiansund kommune sitt vedtak om 
d avgiftsbelegge Kristiansund Småbåt/ag for dis
ponering av sjøarea1er, og om en slik avgiftsbeleg
ging er ønskelig, S.tid. 307-308 (25.10.95). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1060 4060 Kystadministrasjon 
1064 4064 Havnetjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Havner og infrastruktur for sjøtransport. (Interna

sjonalt samarbeid; klassifisering av nasjonale og 
regionale havner; havnestyrer; fiskerihavner; fyr 

og merker; lostjenesten; sjøkart.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 254, S.tid. 
4263-4274, 4311 (17.6.97). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om ei samordning av 

havnetrafikken i OslofJorden og flytting av delar 
av han ut av Oslo havn, S.tid. 2927-2928 
(16.4.97). 
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HELSEINSTITUSJONER 

Se også: HELSEPERSONELL, HELSEVESEN, SYKDOMMER, SYKEHUS 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

711 Statens rettstoksikologiske institutt 
715 3715 Statens strålevern 
735 3735 Statens senter for epilepsi 
736 3736 Berg gård. Sentralinstituttfor habilitering 
739 Andre utgifter 
740 3740 Statens senter for barne- og ungdomspsykia

tri 
7 41 3 7 41 Statens klinikk for narkomane 

743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-
vern 

2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
(Tilrådinger fra sosialkomiteen om en vurdering 
av egenbetalingssatser ved behandlingsinstitusjo
ner og om en evaluering av institusjoner og kol
lektiver i rusmiddelomsorgen.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

711 
715 3715 
735 3735 
736 3736 
739 
740 3740 

741 3741 
742 

Statens rettstoksikologiske institutt 
Statens strålevern 
Statens senter for epilepsi 
Berg gård. Sentralinstitutt for habilitering 
Andre utgifter 
Statens senter for barne- og ungdomspsykia
tri 
Statens klinikk for narkomane 
Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia
triske pasienter 

743 

2711 

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
vern 
Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 

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

den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om Oslo 

kommunes avvisning av støtte til kristne institu
sjoner for rusmiddelmisbrukere, bl.a. P 22 Kon
taktsenteret, S.tid. 2626-2628 (15.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

711 Statens rettstoksikologiske institutt 
715 3715 Statens strålevern 
735 3735 Statens senter for epilepsi 
739 Andre utgifter 

740 3740 Statens senter for barne- og ungdomspsykia
tri 

741 3741 Statens klinikk for narkomane 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia

triske pasienter 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP vedr. Landsbystif
telsen bifalt. 4 innst.forslag fra komiteen bifalt, 
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om opptreningsinstitusjoner, vurdering av private 
og halvoffentlige helseinstitusjoner og folketrygd
finansiering av 3 spesial institusjoner.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 740.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 736, 740 og 743.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 
(l forslag fra Sp, SV og FrP ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om at Stortinget ber 
Regjeringen treffe nødvendige tiltak for å sikre 
drift av det nåværende Riskatun Bo- og Rehabili
teringssenter som opptreningsinstitusjon for orto-

pediske pasienter. 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2773-2774, Innst. S. 212, 
S.tid. 3699-3701, 3707 (28.5.96) og vedlagt pro
tokollen. 
(Presidentskapets flertallsinnst. om ikke-behand
ling ikke bifalt. l forslag fra FrP ikke bifalt. Komi
teens henstilling vedr. opptreningsinstitusjoner og 
samlet plan for rehabilitering med vurdering av 
framtidig bruk av Riskatun sendt Regjeringen.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri G. Flenstad, framsatt av Tove 

Kari Viken om godkjenningsordning for institu
sjoner som tilbyr behandling for rusmisbrukere, 
S.tid. 1557-1558 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 
utflytting av unge funksjonshemma frå sjukehei
mar, S.tid. 3232-3733 (29.5.96). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om nødvendige bevilg
ninger til Borgestadklinikken som senter for 
tvangstiltak mot gravide rusmiddelmisbrukere, 
S.tid. 3539-3540 (15.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

711 Statens rettstoksikologiske institutt 
3 715 Statens strålevern 715 

735 3735 Statens senter for epilepsi 
739 Andre utgifter 
740 3740 Statens senter for barne- og ungdomspsykia

tri 
741 3741 Statens klinikk for narkomane 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia

triske pasienter 

743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
(3 forslag fra Sp, H, KrF og FrP vedr. opptrenings
institusjoner bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å etablere 

kommunale eller interkommunale institusjoner 
for klienter med samme omsorgsbehov, f.eks. barn 
med atferdsproblemer, S.tid. 2180-2181 (29.1.97). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om oppret
telse av private klinikker for utførelse av gentester 
som kan avsløre disposisjoner for ulike sykdom
mer og lidelser, S. tid. 2277-2278 (5.2.97). 
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HELSEPERSONELL 

Se også: HELSEINSTITUSJONER, HELSEVESEN, SYKEHUS 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

705 Kursvirksomhet og stipendier 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
2750 Legehjelp m.m. 
2755 Helsetjenesten i kommunene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i statsbudsjettet for 1994 under kapitla 

2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Lege-, fysiote
rapeut- og psykologoppgjeret.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 195, S.tid. 
4556-4557, 4561 (16.6.94). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre legebeman

ning ved ambulanseflyet i Nord-Norge, S.tid. 
736-737 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om at leger 
ifølge Rikstrygdeverket har sikret seg urettmes
sige trygderefusjoner for utførte og ikke utførte 
pasientbehandlinger, og tiltak for å hindre slik 
misbruk, S. tid. 1574-1575 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å følge opp Stor
tingets vedtak om å igangsette videreutdanning i 
operasjonsteknikk for hjelpepleiere, S.tid. 
1584-1586 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å bekrefte 

eller avkrefte at situasjonen i eldreomsorgen, pga. 
underbemanning, er så alvorlig som Norsk Hjel
pepleierforbund og Norsk Sykepleierforbund hev
der, S. tid. 1946-1948 (19.1.94). 

5. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om at 
svært mange sykehus leger driver annen medisinsk 
virksomhet ved siden av sykehus jobben og delvis i 
konkurranse med sykehuset, S. tid. 2023-2024 
(2.2.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om avgrensningen 
mellom omsorgsarbeiderutdanning og hjelpeplei
erutdanning, S.tid. 2434-2435 (2.3.94). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når lovproposisjo
nen om jordmortenesta som ei obligatorisk delte
neste i kommunane vil verte lagt fram, S.tid. 2744 
(23.3.94). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Athar Ali 
om at noen pleiere ved Trondheim Alders- og 
Sykeheim som offentlig har kritisert forhold ved 
sykeheimen, nå har fått beskjed om at de har mis
tet sine stillinger, S.tid. 2744-2745 (23.3.94). 

9. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at det pga. EØS
avtalen ikke kan stilles krav om norskkunnskaper 
til utenlandske leger som ønsker å arbeide i Nor
ge, S.tid. 2972-2973 (20.4.94). 

l O. Sp.spm. fra William Engseth om ordningen med 
legehenvisning for å få refusjon for behandling 
hos kiropraktor, og ønsket om å utnytte kiroprak
torer i behandling av sykdommer i muskel- og 
skjelettsystemet, S. tid. 3423-3425 (11.5.94). 

11. Sp.spm. fra Arild Lund om vilkårene etter l. ja
nuar 1993 for fortsatt trygderefusjon for helseper
sonell med avtaleløs privat praksis etablert før 
10. oktober 1992, S. tid. 3849-3850 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

705 Kursvirksomhet og stipendier 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 

2750 Legehjelp m.v. 
2755 Helsetjenesten i kommunene 
(2 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Magnar Sortåsløkken om økende priva

tisering av sykehustjenester ved at offentlig an
satte leger driver privat virksomhet. S.tid. 
376-389 (21.10.94). 
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(l forslag fra Magnar Sortåsløkken sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. Ill, 5.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

3. Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. 
(Lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell.) 
(Vedlegg: Eksempel på tilsettingskontrakt for 
militære leger/tannleger i Forsvaret med redusert 
arbeidstid.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 108, S.tid. 
2878-2886, 2899 (6.4.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Tove Kari Viken, Ola D. Gløtvold, 
Inga Kval bukt og Sigurd Manneråk om å utar
beide handlingsplan for legespesialistutdan
ningen og at departementet overtar ansvaret for 
utdanning og godkjenning av legespesialister. 
(Vedlegg: Svarbrev av 16.5.95 fra helseministeren 
til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2666, lnnst. S. 176, S.tid. 
3731- 3793, 3803-3804 (7.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens 9-punktsinnstil
ling om legespesialistutdanningen vedtatt, herav 
1-8 enstemmig.) 
(Jf. HELSEVESEN Il, 9.) 

5. Endringar i statsbudsjettet for 1995 under kapitla 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Lege-, fysiote
rapeut- og psykologoppgjeret.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3728, Innst. S. 212, S.tid. 
4209, 4279 (15.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om profesjons

kampen mellom sykepleiere og hjelpepleiere ved 
sykehus i Hedmark, S.tid. 2105-2107 (1.2.95). 

2. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh, framsatt av Sonja 
Sjø/i om gravides valgmuligheter mellom helse
stasjon og privatpraktiserende leger med ansatt 
jordmor, samt refusjonsordningene for svanger
skapsarbeid, S.tid. 2239-2240 (15.2.95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å tillate anes
tesileger å forskrive migrenepreparatet lmigran, 
S.tid. 2467-2468 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om leger i kommune
helsetjenesten skal kunne reservere seg mot å hen
vise pasienter til svangerskapsavbrudd o.l., slik 
kommunelegen i Nesseby i Finnmark har gjort, 
S.tid. 2471-2472 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om hva som er 
gjort for å rydde opp i forholdene vedrørende 
offentlige leger som tjener store penger på å kon
kurrere med eller selge tjenester til egen arbeids
giver, S.tid. 2691-2693 (22.3.95). 
(Jf. II,l) 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om sosiale tjenester m. v. og i visse 

andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmid
delmisbrukere i institusjon.) 
(Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. 
med Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens 
helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 627, lnnst. O. 68, O.tid. 
795-806 (8.6.95), Besl. O. 76, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

705 Kursvirksomhet og stipendier 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
2750 Legehjelp m. v. 
2755 Helsetjenesten i kommunene (2 innstillings

forslagfra sosialkomiteen bifalt- vedr. tryg
derefusjoner og plan for helsepersonellut
danning.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 705 (videreutdanning for hjelpepleiere); 
kap. 743.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 89, S.tid. 
1664- 1669, 1681-1684 (12.12.95). 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Buskerud fylkeskommune sender skriv datert 
18. desember 1995 med uttalelse fra fylkesutvalget 
vedrørende mangel på fagpersonell innen lege- og 
sykepleietjenesten. 
Ref. S.tid. 2049 (16.1.96), og vedlagt protokollen. 

3. Trygdeetatens EDB-system, prisstopp på legemid
ler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet m.m. 
(Videreutdanning i operasjonsteknikk for hjelpe
pleiere.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3450, lnnst. S. 276, S.tid. 
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4355-4374, 4409-4410 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. ledelse ved 
Nytt Rikshospital bifalt med 63 mot 50 stemmer.) 
(Jf. sak L) 

4. Endringar i statsbudsjettet for 1996 under kap. 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Fysioterapeut
oppgjøret; fullmakt til å endre trygderefusjoner 
etter avsluttet lege- og psykologoppgjør.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 275, S.tid. 
4374-4375, 4410-4411 (17.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Are Næss om å bedre rekrutteringen 

av norsk medisinsk fagpersonell til feltsykehuset i 
Tuzla, og opprettholde kompetansen i norsk krigs
og katastrofemedisin, S.tid. 309-310 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om liberalisering 
av kravet til norskkunnskap for utenlandske pato
loger, S.tid. 2207-2208 (7.2.96). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sterkere vekt
legging av livreddende førstehjelp ved utdanning 
av helsepersonell, politi og brannfolk, S.tid. 
2443-2444 (21.2.96). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak mot lange 
vakter uten hvile blant leger, S.tid. 2576-2577 
(28.2.96). 

5. Sp.spm. fraAnnelise Høegh om oppheving av for
budet mot trygderefusjon for helsepersonell uten 
avtale, med særlig henblikk på psykiatere og psy
kologer, S.tid. 2583-2584 (28.2.96). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om omfattende kob
ling mellom leger i offentlige stillinger og de 
samme legers private virksomhet, S.tid. 
2666-2668 (6.3.96). 

7. Sp.spm. fra Rita Tveiten om iverksetjing av lovre
forma om jordmorteneste i kommunane, S.tid. 
2672-2673 (6.3.96). 

8. Sp.spm. fra Marit Lefdal om kvaliteten pd jord
morutdanninga og krav som EØS-avtalen reiser til 
slik utdanning, S.tid. 2691-2692 (6.3.96). 

9. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om oppretthol
ding av akutt- og fødetilbudet ved Notodden og 
Rjukan sykehus, S.tid. 3373-3374 (8.5.96). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim omfeildiagnosti
sering fra patologiske avdelinger for brystkreft, 
S.tid. 3529-3530 (15.5.96). 

11. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om den sterke legespe
sialiseringen, og konsekvenser for lokalsykehus, 
S.tid. 3721-3722 (29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

705 Kursvirksomhet og stipendier 
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse-

vern 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 

2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
2750 Legehjelp m. v. 
2755 Helsetjenesten i kommunene 

( 4 forslag fra sosialkomiteen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg-
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial-
og helsedepartementet. (Kap. 705.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Krohn Devold, Sonja Sjøli og 

Annelise Høegh om egen takst for jordmor i privat 
praksis som utøver kontroll og undersøkelse av 
gravide. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 22.1.97 fra stats-
råd Gudmund Hernes til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1442, Innst. S. 137, S.tid. 

2. 

3. 

2645-2648, 2651 (7.3.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H og KrF om 
nedsettelse av et utvalg til utredning av psykoso
siale forhold, enstemmig bifalt.) 
Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å be 
Regjeringen fremme forslag om endring i § 46 
nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m. v. 
slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tre
delt turnus likestilles med de som gdr helkontinu
erlig skiftarbeid. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 301, Innst. S. 133, S.tid. 
2763-2772, 2801-2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt. 
l forslag fra H sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I, og l fra SV ikke bifalt.) 
Legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen. 
(Trygghet og ansvarlighet.) 
(Vedlegg: !.Fastlegeforsøket i Norge. 2. Erfarin
ger fra andre europeiske land med et listepasient
system sammenlignet med det norske fastlegefor
søket. 3. Hva gjøres idag for å øke rekrutteringen 
til og stabilisering av legestillinger i utkantkom
munene?) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 215, S.tid. 
3960-3977, 3998-4001 (11.6.97). 
(6 forslag, hvorav l fra A og KrF (votert over i 13 
punkter) og l fra SV om fastlegeordningen bifalt. l 
forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE-
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RINGEN OVERSENDT l. Komiteens innst. om 
tiltak for en mer stabil legedekning bifalt.) 

4. Forslag fra Annelise Høegh pva. H, KrF og FrP 
oversendt fra Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at alle leger, psykologer 
og fysioterapeuter som driver privat praksis med 
eller uten avtale/trygderefusjon skal ha rett til 
avtale og/eller refusjon.» 
S.tid. 3997, 4005 (11.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa gjennomføre ei evaluering før en eventuelt 
avvikler overgangsordninga med refusjon til psy
kiatere/psykologer som gir et behandlingstilbud i 
avtaleløs praksis ved siden av annen hovedstil
ling.» 
S.tid. 3997,4005 (11.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Fysioterapeut
og psykologoppgjøret; fullmakt til å endre trygde
refusjoner og fastlønnstilskudd etter avsluttet 
legeoppgjør.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 282, S.tid. 
4477-4478,4543 (19.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV, KrF og Frp ikke bifalt.) 

7. Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommu
nene m.v. (Endr. på kap. 705.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Solveig Sollie om ulik og kvinnediskri

minerende arbeidstidspraksis for turnusordninger 
i helsevesenet og skiftarbeid i næringslivet, S.tid. 
1619 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorfor Rikstryg
deverket bare krever tilbakebetaling fra leger som 
har skrevet ut falske trygde regninger, men politi
anmelder vanlige folk for trygdemisbruk, S.tid. 
2078-2079 (22.1.97). 

3. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at privatpraktise
rende leger skal nektes å jobbe privat i fritiden, 
eller at pasientene deres skal nektes trygderefu
sjon, S.tid. 2431-2433 (19.2.97). 

4. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om ei 
endring i ordninga med trygderefusjon til psykia
trar som vil gi ei dramatisk auke i pasientane sine 
utgifter, S.tid. 2434-2435 (19.2.97). 
(Jf. sak 12.) 

5. M.spm. fra Asmund Kristoffersen om henvisning 
av pasienter fra offentlige sykehus til privatklinik
ker, og at offentlig ansatte leger kan ha styreverv 
og eierinteresser i klinikkene, S.tid. 2436-2437 
(19.2.97). 

6. M.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre en legespe
sialistutdanning som tjener pasientene best og gir 

sykehusstrukturen som trengs for å videreføre 
bosettingsmønsteret, S.tid. 2438-2439 (19.2.97). 

7. M.spm. fra Per-Kristian Foss om arbeidet med et 
etisk reglement for offentlig ansatte legers arbeid 
utenom arbeidstiden, og om oppmykning av for
midlings- og utleiebestemmelsene for helseperso
nell, S.tid. 2439-2440 (19.2.97). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å medvirke til 
at en plastisk-kirurg fra Bosnia ved Telemark 
sentralsjukehus får spesialistgodkjennelse uten å 
gjennomgå distriktstumustjeneste, S.tid. 
2443-2444 (19.2.97). 

9. M.spm. fra Solveig Sollie om å gi spesialister i 
fysioterapi avtale med fylkeskommunen i stedet 
for en kommune slik at de selv kan ambulere, pa
sientene slipper å reise og trygdeutgifter spares, 
S.tid. 2677-2678 (12.3.97). 

l O. Sp.spm. fra Laila Ka/and om at mange hjelpe
pleiarar i dag ikkje får arbeid på grunn av profe
sjonsstriden i helsesektoren, S.tid. 2691-2692 
(12.3.97). 

11. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å ta initiativ til at 
fødselsmedisin igjen blir en del av grunnutdannin
gen for kirurger, S.tid. 2693-2694 (12.3.97). 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om et forslag om 
å frata privatpraktiserende psykiatere, psykologer 
og fysioterapeuter refusjon fra folketrygden, S.tid. 
2875-2876 (9.4.97). 
(Jf. sak 4.) 

13. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at legene blir 
pålagt å jobbe mindre slik at færre pasienter kan 
behandles, fordi lønnsoppgjøret 1996 ble for dyrt, 
S.tid. 2909-2910 (16.4.97). 

14. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om kvifor 
ein skal bli send frå sitt eige sjukehus til sjukehus i 
andre fylke og møte sine eigne legar igjen der 
m.v., S.tid. 2910-2912 (16.4.97). 

15. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å imøtekomme 
behandlingsbehovet for revmatikere, i lys av stor 
spesialistmangel og nedbygging av tilbudet ved 
det nye Rikshospitalet, S.tid. 2919-2920 
(16.4.97). 

16. M.spm. fra Anders C. Sjaastad om utleie av helse
personell, på bakgrunn av en anbefaling fra byrå
det i Oslo om å la Manpower leie ut 500 sykepleie
re i Oslo, Akershus og Østfold i inntil 5 år, S.tid. 
3006-3007 (23.4.97). 

17. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at helseministeren 
skal ha åpnet for at pengene til pasientbro til 
utlandet kan brukes i Norge hvis pasientene be
handles av utenlandske leger, S.tid. 3404-3405 
(21.5.97). 

18. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å auke utdannings
kapasiteten for sjukepleiarar, S.tid. 3412-3413 
(21.5.97). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av 
Bente Bjørnstad om arbeidsforholdene for spesia
lutdannet helsepersonell ved regionalavdelingen 
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ved Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim, 
S.tid. 3749-3750 (4.6.97). 

20. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å bedre utdan
nelse og kunnskaper i helsevesenet vedrørende 
hode/nakkeskadde, som har problemer med å nå 
fram overfor trygdemyndigheter og forsikrings
selskap, S.tid. 3751-3752 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover. 
(Sykepleiepensjonsloven). 
Ot.prp. 59 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 5, O.tid. 28-39 (22.10.96), Besl. O. 6, 
L.tid. 4 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 

(l forslag i komiteen og 3 i Odelstinget, 3 sendt 
Stortinget og l ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke
trygd. (Avvikling av refusjoner til helsepersonell 
uten driftsavtale- oppretting av flere driftsavtaler 
for privatpraktiserende helsepersonell.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 569, Innst. O. 87, O.tid. 
842-853, 872 (5.6.97), Besl. O. 112, L.tid. 57 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, I fra H, KrF og FrP og l 
fra RV sendt Stortinget (førstnevnte ikke bifalt, 
sistnevnte enstemmig bifalt). l forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og 5.) 
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HELSEVESEN 

Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, SYKDOMMER, SYKEHUS 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Av edel årgang. Eldrepolitiske 
tiltak.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning og for
søksvirksomhet 

604 Frivillighetssentraler 
700 3700 Statens helsetilsyn m.m. (Helsedirektoratet, 

fylkeslegene 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirksomhet 
702 Nemnd for bioteknologi 
704 Giftinformasjonssentralen 
738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 
739 Andre utgifter 

3739 Behandlingsreiser i utlandet 
750 Statens legemiddelkontroll 
7 51 Apotekvesenet 

3752 Apotekavgiftsfondet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
797 Helseberedskap 

5632 Aksjer i AlS Norsk Medisinaldepot 
2 711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
2750 Legehjelp m.v. 
2751 Medisiner m.v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2 790 Andre helsetiltak 
(2 forslag fra Sp sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT. 3 tilrådinger fra sosial
komiteen om egenbetalingsordninger bifalt.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 34.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 700, 701, 705, 713, 714 og 719, res
sursmessige konsekvenser av omorganisering av 
den sentrale helseforvaltning; kap. 739 og 3739; 
kap. 760, avslutting av stykkprisforsøket.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under programområdene 

29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjet
tet for terminen 1993. (Omgrupperinger.) 

St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 32, S.tid. 
1591-1593 (9.12.93). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortås
løkken om lovfestede minstestandarder for sosial
og helsetjenestene i kommunene. (Eldre- og syke
omsorg; økonomisk sosialhjelp.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 9.2.94 fra 
helseministeren.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 428, Innst. S. 88, S.tid. 
2698-2720 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger 
og melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oversendelse til Regjeringen bifalt.) 

4. Forslag fra John Alvheim pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1994: «Det henstilles til 
Regjeringen å fremme egen lov om pasientrettig
heter knyttet opp mot folketrygden.» S.tid. 
2979-2980 (21.4.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1994: «Det henstilles til 
Regjeringen å endre kriteriene i forskrifter av 
25. juli 1990 om ventelisteregistre og prioritering 
av pasienter slik at ventelistegarantien omfatter 
flere pasientgrupper, deriblant rusmiddelmisbru-
kere.» S.tid. 2980 (21.4.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Endringar i statsbudsjettet for 1994 under kapitla 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Lege-, fysiote
rapeut- og psykologoppgjeret.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 195, S.tid. 
4556-4557, 4561 (16.6.94). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

7. Forslag fra Annelise Høegh pva. H, KrF og FrP 
oversendt fra Odelstinget 7. juni 1994: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere lovfesting av trygderefu
sjon for svangerskapskonsu/tasjon og hjemmebe
søk utført av jordmødre i privat praksis.» S.tid. 
4562-4563 (16.6.94) og ikke bifalt med 75 mot 30 
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stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

8. Forslag fra John l. Alvheim om å be Regjeringen 
fremme forslag om å erstatte den nåværende gjes
tepasientordningen i fylkeshelsetjenesten med en 
direkte betalingsplikt fra Folketrygden for pasien
ter som behandles og etterbehandles utenfor eget 
bostedsfylke. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2938 (19.4.94) og ikke 
behandlet. 

9. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen å 
fremme forslag om innføring av egenjournal i 
norsk helsevesen. 
(Vedlegg: Referanse/litteraturliste.) 
Dok. 8: 44, ref. S.tid. 3220 (27.4.94) og ikke 
behandlet. 

l O. Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en 
bedre helsetjeneste. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om dei lokale vaktsentra

lane framleis får ha ansvaret for nødmeldetenesta i 
sine distrikt, S.tid. 278-279 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forskrivning 
på blå resept av medikamentet Imigran mot alvor
lig migrene, S.tid. 296-297 (27.10.93). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om pålegget til Grim
stad kommune om å flytte legevakten fra Falken til 
Grimstad sykehjem, S.tid. 298-300 (27.10.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingo(f Alvheim om det statlige 
tilsynet med eldreomsorgen i kommunene, S.tid. 
326-328 (3.11.93). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre legebeman
ning ved ambulanseflyet i Nord-Norge, S.tid. 
736-737 (17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om at leger 
ifølge Rikstrygdeverket har sikret seg urettmes
sige trygderefusjoner for 1Jtførte og ikke utførte 
pasientbehandlinger, og tilltak for å hindre slik 
misbruk, S. tid. 1574-1575 (8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å forhindre et delt 
helsevesen, i lys av at mange pasienter i Rogaland 
som ikke omfattes av ventelistegarantien, blir 
henvist til private klinikker, S.tid. 1581-1582 
(8.12.93). 

8. Sp.spm. fra Rita Tveiten om det er rett at pasientar 
utan ventelistegaranti får urimeleg lang ventetid, 
og eventuelle tiltak for å løysa problemet, S.tid. 
1582-1584 (8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt, framsatt av Berit 
Skaug om at det i forbindelse med EØS-avtalen 
skal tre i kraft nye forskrifter om grossistvirksom
het med legemidler, og distriktsapotekenes betin
gelser og legemiddelprisene i denne sammenhen
gen, S.tid. 1586-1587 (8.12.93). 

10. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at norske sy
kehus skal ha et rullerende beredskapslager for 

medisiner og medisinsk forbruksmateriell tilsva
rende tre måneders drift, S.tid. 1888-1889 
(12.1.94). 

11. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om dis
pensasjon for Oslo kommune fra forskrifter om 
pasientidentifiserbar informasjon for å kunne 
iverksette et forsøk med bydelsfinansiering av sy
kehustjenester, S. tid. 1944-1945 (19.1.94). 

12. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å få bedre kon
troll av den medisinske forskningen mht. ressurs
bruk og etiske krav, S.tid. 1945-1946 (19.1.94). 

13. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om beregningsmåten 
for tilskudd til fylkeskommuner i forbindelse med 
ventetidsgarantien, S.tid. 1948-1949 (19.1.94). 

14. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å opprettholde 
den statlige monopolordningen for handtering av 
blod og blodprodukter som EØS-medlem, S.tid. 
2022-2023 (2.2.94). 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å forsikre at 
departementet i fremtiden ikke blander seg opp i 
Statens helsetilsyns uavhengige, faglige tilsyns
funksjon med påleggsmyndighet, S.tid. 
2024-2025 (2.2.94). 

16. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om hvilke konse
kvenser Helsedirektoratets utredningskonklusjo
ner om forholdet mellom pasientvolum og behand
lingskvalitet vil få for organiseringen av norske 
sykehus, S.tid. 2025-2027 (2.2.94). 

17. Sp.spm. fra Terje Sand kjær, framsatt av Borghild 
Hillestad om at undersøkelser viser at bruken av 
piller og vanedannende medikamenter er størst på 
Sørlandet, og at det samtidig registreres en kraftig 
økning i vold og kriminalitet, S.tid. 2096-2098 
(9.2.94). 

18. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om hvorvidt 
EØS-avtalen er til hinder for at Norge kan videre
føre ordningen med like medisinpriser over hele 
landet, som et offentlig utvalg foreslår å fjerne, 
S.tid. 2098-2099 (9.2.94). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å få etablert 
retur-og gjenvinningsordninger for kvikksølvhol
dig amalgam som samles opp hos tannleger, S. tid. 
2431-2432 (2.3.94). 

20. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når lovproposisjo
nen om jordmortenesta som ei obligatorisk delte
neste i kommunane vil verte lagt fram, S.tid. 2744 
(23.3.94). 

21. Sp.spm. fra Stephen Bråthen om å sikre at an
svarsstrid mellom fylke og kommuner ikke går ut 
over pasientene, som ved nedleggelsen av Kalvild 
psykiatriske sykehjem Lillesand, S.tid. 
2745-2747 (23.3.94). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å få redusert 
klagebehandlingstiden i Statens helsetilsyn, S.tid. 
2971-2972 (20.4.94). 

23. Sp.spm. fra Lars Sponheim om at det til evaluerin
gen av fastlegeforsøket foregår en praksisregistre
ring som omfatter flere tusen pasienter i åtte kom-
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muner, uten konsesjon fra Datatilsynet, S.tid. 
2974-2975 (20.4.94). 

24. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om et lovforbud 
mot at forsikringsselskaper krever, mottar eller 
bruker opplysninger om en persons arveanlegg, 
S.tid. 3423 (11.5.94). 

25. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å syta 
for at fleire kvinner som lir av beinskjørheit, får 
tilvist relevante medisinar på blå resept, S.tid. 
3428-3429 (11.5.94). 

26. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å stanse en 
rekke kommuners ulovlige innkassering av for 
høye egenandeler for hjemmetjenester, S.tid. 
3440-3442 (11.5.94). 

27. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Inga 
Kva/bukt om at ventetidspasientene ikke får be
handling innen garantitiden ved Regionsykehuset i 
Trondheim pga. innstrammingstiltak fra fylkes
kommunen, S.tid. 3845-3847 (1.6.94). 

28. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å sikre kreftpasienter 
raskere behandling ved Regionsykehuset i Trond
heim, S. tid. 3847-3848 (1.6.94). 

29. Sp.spm. fra Arild Lund om vilkårene etter l. ja
nuar 1993 for fortsatt trygderefusjon for helseper
sonell med avtaleløs privat praksis etablert før 
10. oktober 1992, S. tid. 3849-3850 (1.6.94). 

30. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det 
grunna folketrygdrefusjonane løner seg for sjuke
husa å behandla ufriviljug barn/ause framfor ven
tetidspasientar, S.tid. 3850-3851 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Ansgar Gabriel

sen og Annelise Høegh om endring i lov av 
19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Venteliste
garanti.) 

Dok. 8: 17, ref. O.tid. 116, Innst. O. 27, O.tid. 
170-180 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen til 
vurdering i melding om helsetjenesten. 
( 4 forslag, hvorav l fra H og FrP og l fra SV ikke 
bifalt. 2 forslag sendt Stortinget, henholdsvis fra 
FrP og fra RV.) 
(Jf. Il, 4 og 5.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen og John Alvheim om lov 
om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt 
av formue og inntekt (skatteloven). (Skattefradrag 
for arbeidsgivers betaling for medisinsk behand
ling for ansatte.) 
Dok. 8: 24, ref. O.tid. 149, Innst. O. 30, O.tid. 
221-224 (21.4.94) og vedtatt sendt Regjeringen til 
vurdering i melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV og RV 
ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover. 
(Obligatorisk jorrunortjeneste; kommunal feng
selshelsetjeneste; endr. terminologi for medisinsk 
attføring til medisinsk rehabilitering/habilitering; 
kommunelege som medisinsk-faglig rådgiver; til
pasning til den nye kommuneloven; endr. i kap. 
4A Miljørettet helsevern.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 234, Innst. O. 65, O.tid. 
498-511 (7.6.94), Besl. O. 72, L.tid. 32 (10.6.94). 
Lov av 15. juli 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra H, KrF og FrP sendt 
Stortinget (ikke bifalt). l forslag i Lagtinget fra H, 
SV og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 

4. Lov om medisinsk utstyr. (Tilpassing av EU-direk
tiv som følge av EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 309 (24.5.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

603 

604 

Utredningsvirksomhet. veiledning og for
søksvirksomhet 
Frivillighetssentraler 

605 Modernisering og utviklingsarbeid 
700 3700 Statens helsetilsyn m.m. 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirksomhet 
702 Nemnd for bioteknologi 

703 Fengselshelsetjenesten 
704 Giftinformasjonssentralen 

738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 
7 39 Andre utgifter 

3739 Behandlingsreiser i utlandet 
750 Statens legemiddelkontroll 
7 5 l Apotekvesenet 

3 7 52 Apotekavgiftsfondet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

797 Helseberedskap 
5632 Aksjer i AJS Norsk Medisinaldepot 

2 7 l l 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 
(l forslag til vedtak fra komiteen bifalt. 2 forslag, 
henholdsvis fra H, SV, KrF og FrP og fra H og 
SV, bifalt. 2 forslag fra Sp sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra John Alvheim om retningslinjer for 

refusjon for høykostmedisinsk behandling i utlan
det. S.tid. 326-339 (20.10.94). 
(l forslag fra John Alvheim oversendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen å 
fremme forslag om innføring av egenjournal i 
norsk helsevesen. 
(Vedlegg: Referanse/litteraturliste. Vedlegg til 
innst.: Brev av 29.9.94 fra helseministeren til sosi
alkomiteen.) 
Dok. 8: 44 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
lnnst. S. 21, S.tid. 1332-1333 (10.11.94) og vedtatt 
sendt Regjeringen til utredning og uttalelse. 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

4. Endringer i bevilgninger under programområdene 
28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helse
vern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 
1994. (Omgrupperinger- oversikt over tiJleggsbe
vilgninger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 57, S.tid. 
1680-1682 (16.12.94). 

5. Tilleggsinformasjon fra helseministeren vedr. svar 
i spørretimen den 19. oktober 1994 om vederlags
betalingfor opphold i alders- og sykehjemsinstitu
sjoner. S.tid. 2293-2294 (22.2.95) og vedlagt 
protokollen. (Forslag fra Carl l. Hagen om å sende 
redegjørelsen til sosialkomiteen ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, l.) 

6. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen 
sørge for at pasienter i norske sykehjem som over 
flere år har betalt for høy egenandel for opphold, 
rar tilbakebetalt de urettmessig innkrevde beløp. 
(Beboere med hjemmeboende ektefelle.) 
(Vedlegg til innst.: 3 brev av 1.12.94, 15.2.95 og 
10.3.95 fra helseministeren til sosialkomiteen, og 
brev av 24.3.95 fra helseministeren til saksordfø
rer Ansgar Gabrielsen.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 123, S.tid. 
2973-2978 (27.4.95) og enstemmig vedtatt. 
(Jf. forrige sak og Ill, l.) 

7. Forslag fra John l. Alvheim om å be Regjeringen 
fremme forslag om å erstatte den nåværende gjes
tepasientordningen i fylkeshelsetjenesten med en 
direkte betalingsplikt fra Folketrygden for pasien
ter som behandles og etterbehandles utenfor eget 
bostedsfylke. 
Dok. 8: 34 (1993-94), ref. S.tid. 2938 (19.4.94), 
Innst. S. 175, S.tid. 3731-3793, 3802-3803 
(7.6.95) og ikke bifalt. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 9.) 

8. Forslag fra Tove Kari Viken, Ola D. Gløtvold, 
Inga K valbukt og Sigurd Manneråk om å utar
beide handlingsplan for legespesialistutdan
ningen og at departementet overtar ansvaret for 
utdanning og godkjenning av legespesialister. 
(Vedlegg: Svarbrev av 16.5.95 fra helseministeren 
til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 176, S.tid. 
3731-3793, 3803-3804 (7.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens 9-punktsinnstil
ling om legespesialistutdanningen vedtatt, herav 
1-8 enstemmig.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en 
bedre helsetjeneste. 
St.meld. 50 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 165, S.tid. 3731-3802 (7.6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(38 forslag; 2 bifalt- fra Sp, H, KrF og FrP om 
folketrygdfinansiering av 6 spesialsykehus, og fra 
Sp og SV om handlingsplaner for helsepersonel
lutdanning; l fra RV og l fra Ellen Christiansen 
sendt Regjeringen. 31 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. de to foregående sakene.) 

l O. Endringar i statsbudsjettet for 1995 under kapitla 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Lege-, fysiote
rapeut- og psykologoppgjeret.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3728, Innst. S. 212, S.tid. 
4209, 4279 (15.6.95). 

11. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at et ukjent 

antall eldre over flere år er blitt avkrevd for høy 
egenbetaling for opphold i sykehjem, og tilbake
betaling av disse beløpene, S.tid. 322 (19.10.94). 
(Jf. Il, 5 og 6.) 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Nordland 
Sentralsykehus i Bodø er nektet å operere på 
kveldstid mot en høyere egenandel fra pasienter 
med grå stær, S.tid. 322-323 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å sikre en ny 
avtale mellom Luftfartsverket og tårnpersonalet 
av hensyn til beredskapen ved en rekke kortbane
flyplasser. (Trukket tilbake), S.tid. 323 (19.10.94). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å påskynde bruk av 
andre materialer enn amalgam ved tannfyllinger, 
S.tid. 323-325 (19.10.94). 

5. Sp.spm. fra Carl!. Hagen om de uverdige forhol
dene ved Ullevål sykehus, med stengte rømnings
veier og overfylte korridorer, S.tid. 555-556 
(26.10.94). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om manglende 
adekvat psykiatrisk hjelp til innsatte med alvorlige 
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sinnslidelser i norske fengsler, S.tid. 557-558 
(26.10.94). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å hindre helse
skader ved hjemmebleking av tenner for brukere 
av hjelpemiddelet karbamidperoksid, som tas 
kjøpt pr postordre, S.tid. 1626-1627 (14.12.94). 

8. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om den nye celle
giftkuren Taxol og faren for begrensninger i bruk 
fordi legemiddelet er svært kostbart, S.tid. 
1918-1919 (18.1.95). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om vedtaket om 
ikke å tillate Feiringklinikken å ta i bruk laserbe
handling for pasienter med livstruende hjertelidel
ser, S.tid. 1919-1921 (18.1.95). 

l O. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om omskjæring av pike
barn og automatisk hjemsendelse av flyktninger 
som har vært på ferie til sitt hjemland, S.tid. 
1967-1968 (25.1.95). 

11. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om tolketjenester 
for norske pensjonister som bor i Spania, for at de 
skal kunne nyttiggjøre seg EØS-avtalens rettighe
ter om helsetilbud, S.tid. 2110-2111 (1.2.95). 

12. Sp.spm. fra Arild Lund om hvorfor et medisinut
salg ble pålagt å legge ned i Larvik, når det ble 
opprettet et fi1ialapotek samme sted året etter, 
S.tid. 2322-2323 (22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh, framsatt av Sonja 
Sjø/i om gravides valgmuligheter mellom helse
stasjon og privatpraktiserende leger med ansatt 
jordmor, samt refusjonsordningene for svanger
skapsarbeid, S.tid. 2239-2240 (15.2.95). 

14. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av Inger
Marie Ytterhorn om regler for egenbetaling for 
~jemmetjenester, S.tid. 2330 (22.2.95). 

15. Sp.spm. fra John lngolfA/vheim om sikringsfan
ger dømt for alvorlige forbrytelser, som soner i en 
behandlingsavdeling i Skien uten tilsyn om natten, 
S.tid. 2464 (8.3.95). 

16. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å tillate anes
tesileger å forskrive migrenepreparatet Imigran, 
S.tid. 2467-2468 (8.3.95). 

17. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om endring av 
folketrygdens regler om dekning av utgifter som 
gir urimelige utslag når en sykdom også meqfører 
tannbehandling, S.tid. 2469-2471 (8.3.95). 

18. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om leger i kommune
helsetjenesten skal kunne reservere seg mot å hen-

vise pasienter til svangerskapsavbrudd o.l., slik 
kommunelegen i Nesseby i Finnmark har gjort, 
S.tid. 2471-2472 (8.3.95). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om retningslinjer 
om taushetsplikt som legger restriksjoner på hel
sevesenets muligheter til å samarbeide med andre 
nødetater ved ulykker, S.tid. 2619-2620 (15.3.95). 

20. Sp.spm. fra Tor Nymo om en betydelig prisøkning 
på legemidler etter at priskontrollen ble opphevet, 
som vil resultere i dyrere medisiner i distriktene 
og færre apotek i byene, S.tid. 2693-2695 
(22.3.95). 

21. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om de uverdige 
forholdene ved Skarbøvik sykehjem i ilesund, 
hvor pasientene må legge seg klokka 16 pga. 
manglende ressurser, S.tid. 2757-2759 (29.3.95). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om en dramatisk 
økning av mord og forsøk på mord gjort av sinns
lidende personer, samtidig som antall senger i 
psykiatriske institusjoner nærmest er halvert, 
S.tid. 3505-3507 (24.5.95). 

23. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om hel
seplan for Oslo, som ble oversendt departementet 
den 25. mai 1994, og som fremdeles ikke er 
behandlet og godkjent, S.tid. 3590-3591 
(31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 omfolket1ygd 

og i visse andre lover. (Sykepenger ved barnepas
sers sykdom; øking av laveste pensjonsgrunnlag i 
krigspensjoneringen; forslag om endret finansie
ringsordning for medisinske laboratorier og rønt
geninstitutt; direktesalg av legemidler til sykehus; 
justeringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn og 
i lov om pensjonstrygd for fiskere.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 27, lnnst. O. 7, O.tid. 112-116 
(10.11.94), Besl. O. 9, L.tid. 16 (30.11.94). Lov av 
9. desember 1994. 
(l forslag fra Sp, H, SV, KrF og FrP om at forslag 
om endret finansieringsordning for laboratorier og 
røntgeninstitutt tilbakesendes Regjeringen, bifalt.) 

2. Lov om medisinsk utstyr. (Tilpassing av EU-direk
tiv som følge av EØS-avtalen.) 
Ot.prp. 76 (1993-94), ref. O.tid. 309 (24.5.94), 
Innst. O. 15, O.tid. 222-223 (16.12.94), Besl. O. 
19, L.tid. 24 (22.12.94). Lov av 12. januar 1995. 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosial- og helsedeparte
mentet: Gjennomgang av legemiddelfeltet.) 
Budsjett-innst. S. Il, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

603 Forskning og utredning m. v. 
604 Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM) 

og frivillighetssentraler 
605 Modernisering og utviklingsarbeid 
700 3700 Statens helsetilsyn og.fY/keslegene 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirksomhet 
702 Nemnd for bioteknologi 
703 Fengselshelsetjenesten 
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7 04 Giftinformasjonssentralen 
738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 
739 Andre utgifter 

3739 Behandlingsreiser i utlandet 
750 Statens legemiddelkontroll 
7 5 l Apotekvesenet 

3752 Apotekavgiftsfondet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 
797 Helseberedskap 

5632 Aksjer i AlS Norsk Medisinaldepot 
2 7 l l Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m. v. 
2750 Legehjelp m. v. 
2 7 5 l Medisiner m. v. 
2 7 52 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(3 forslag bifalt- fra Sp, H, KrF, FrP (kap. 739, 
760), fra Sp, H, KrF (760), fra Sp og KrF (700); l 
fra Sp, SV, KrF og FrP sendt Regjeringen. l innst
.forslag fra komiteen bifalt (vurdering av private 
og halvoffentlige helseinstitusjoner).) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 700 og 739/3739.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 701, 751, 3752 og 761; tilbakebetaling til 
institusjonsbeboere av for høy egenbetaling.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

2. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet 
for 1995. (Omgrupperinger; kap. 2711, 2750, 2751, 
2752 og 2755.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 86, S.tid. 1669, 
1684-1685 (12.12.95). 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhom om endring av 
inntektsbegrepet under utgiftstaket for egenbeta
ling av hjemmebaserte tjenester til å gjelde hjelpe
mottagerens inntekt - ikke husstandens. 
Dok. 8: 89 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 87, S.tid. 1669-1670, 1685-1686 
(12.12.95) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget med tilslutning fra SV ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 85, S.tid. 1670-1671, 1686 (12.12.95). 
(Komiteens innst. om å be Regjeringen vurdere 
konsekvensene av å oppheve avkortingsreglene og 

legge vurderingen fram i statsbudsjettet for 1997 -
enstemmig bifalt.) 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen foreta en eva
luering av den nye finansieringsordningen for 
laboratorier og røntgeninstitutter etter det første 
hele regnskapsår.» 
S.tid. 1845 (19.12.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, l) 

6. Forslag fra Inga Kvalbukt pva. Sp oversendt fra 
Odelstinget 12. desember 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen innføre en gjennomsnittlig egenandel 
for røntgenundersøkelser utenfor avtale på inntil 
130 kroner pr. rekvisisjon, for institutt som har rett 
på trygderefusjon.» 
S.tid. 1844-1845, 1911 (19.12.95) og bifalt med 75 
mot 72 stemmer. 
(Jf. IV, l) 

7. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen foreta en gjen
nomgang av trygderefusjonene for laboratorie- og 
røntgentjenester med sikte på en eventuell 
avgrensning mellom uprioriterte og prioriterte 
oppgaver.» 
S.tid. 1845, 1911-1912 (19.12.95) og bifalt med 
104 mot 43 stemmer. 
(Jf. IV, l) 

8. Forslag fra John Alvheim om at prøveprosjektet 
som er planlagt for åpen hjertekirurgi og ballong
behandling ved Rogaland sentralsykehus, utført 
av Feiringklinikken, blir gjennomført. 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 2300 (8.2.96) - utsatt, 
2414-2418 (20.2.96), S.tid. 2641-2656, 
2656-2657 (29.2.96) og ikke bifalt. 
(l forslag fra Sp ikke bifalt. Etter dissens i Presi
dentskapet ble Dok. 8-forslaget vedtatt behandlet 
uten forutgående komitebehandling, i samsvar 
med forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav 
c.) 

9. Redegjørelse av helseministeren om folkehelsen 
(forebyggende helsearbeid, offentlig og personlig 
ansvar, levekårenes betydning; hjerte-karsykdom
mer, kreft og røyking, infeksjonssykdommer, 
muskel-skjelettlidelser, antibiotikaresistens; 
radioaktiv forurensning; gentester; EUs tilset
tingsstoffdirektiver, kosthold; hovedinnsatsområ
dene belastningslidelser, ulykker, psykiske lidel
ser, astma/allergi; ansvar for egen helse; helseve
senets rolle; utdanning innen helsefremmende 
arbeid; arbeidsmarkedspolitikk; arbeidsmiljø; 
vaksinasjon; kunnskapsformidling, holdningspå
virkning, forebygging av røyking). 
S.tid. 3259-3265 (30.4.96), S.tid. 3391-3404, 
3417 (debatt 9.5.96). 
(2 forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

l O. Interp. fra John Alvheim om økningen i antall 
drapssiktede med alvorlige sinnslidelser. 
S.tid. 3404-3417, 3417-3418 (9.5.96). 
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(2 forslag fra FrP bifalt med 91 mot 6 stemmer
vedr. en landsdekkende behandlings- og sikrings
institusjon og en faglig undersøkelseskommisjon 
for drap/alvorlige voldsforbrytelser.) 

11. Forslag frå Erling Folkvord om å be Regjeringa 
utarbeide utkast til lov om at staten skal betale 
erstatning til dei personane som vart lobotomerte 
på norske sjukehus. 
Dok. 8: 43, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 181, S.tid. 
3693-3695, 3707 (28.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, 9; BILLIGHETSERST AT
NINGER Il, 2.) 

12. Trygdeetatens EDB-system, prisstopp på lege
midler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet 
m.m. (Erstatning tillobotomerte.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3450, lnnst. S. 276, S.tid. 
4355-4374, 4409-4410 (17.6.96). 
( 4 forslag, herav l fra Sp, H, KrF og FrP om å 
avvise og tilbakesende forslag om prisstopp på 
legemidler bifalt med 57 mot 56 stemmer. Komi
teens innst. om bev. til generell erstatning til tid
ligere lobotomerte enstemmig bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Ill, 9; BILLIGHETSERSTAT
NINGER Il, 2.) 

13. Endringar i statsbudsjettet for 1996 under kap. 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Fysioterapeut
oppgjøret; fullmakt til å endre trygderefusjoner 
etter avsluttet lege- og psykologoppgjør.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 275, S.tid. 
4374-4375, 4410-4411 (17.6.96). 

14. Ventetidsgarantien -kriterier og finansiering. 
(Vedlegg: l. En analyse av kapasitetsbehovet i sy
kehusene ved en eventuell innføring av ny vente
tidsgaranti i tråd med Stortingets intensjon.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3802 (3.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Bergen kom

mune som har bestemt at sosialhjelpsmottakere 
henvises til den offentlige tannhelsetjenesten for 
undersøkelse og kostnadsoverslag før de eventuelt 
kan velge private tannleger, S.tid. 51-52 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at blå
reseptordninga er ei viktig side av fordelingspoli
tikken, og om gjeldande regelverk ivaretek dette 
omsynet, S.tid. 305-307 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Are Næss om å bedre rekrutteringen 
av norsk medisinsk fagpersonell til feltsykehuset i 
Tuzla, og opprettholde kompetansen i norsk krigs
og katastrofemedisin, S.tid. 309-310 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at Helsetilsynet har 
gitt tillatelse til et forskningsprosjekt hvor friske 
personer blir oppfordret til å røyke marihuana, 
S.tid. 940-941 (15.11.95). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om offentlig-

gjøring av NILUs rapport om utslipp av nitrogen
oksidgass i ishaller, S.tid. 941-942 (15.11.95). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om bruk 
av kommunehelsetenestelova for å få fram helse
messige konsekvensar ved hovudjlyplassen på 
Gardermoen, S.tid. 1553-1554 (6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om uklare signaler 
vedrørende tannfYllingsmaterialer for gravide, 
S.tid. 1984 (10.1.96). 

8. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om forslag fra Statens 
legemiddelkontroll om reseptfritak for p-pillen 
Tetragynon, S.tid. 2153-2154 (31.1.96). 

9. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av Anne 
Helen Rui om erstatning til lobotomerte på eit 
generelt grunnlag, S.tid. 2208 (7.2.96). 
(Jf. Il, 11 og 12; BILLIGHETSERSTATNINGER 
Il, 2.) 

10. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å lata 
medisin med effekt mot beinskjørhet koma på blå 
resept, S.tid. 2341-2342 (14.2.96). 

11. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om reduksjon i antall 
fødestuer, S.tid. 2575-2576 (28.2.96). 

12. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om oppretting 
av et nasjonalt kompetansesenter om aldersde
mens, S.tid. 2577-2578 (28.2.96). 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Statens helse
tilsyns faglige begrunnelse for ikke å gi amfeta
minpreparatet Rita/in til voksne hyperaktive med 
diagnosen MBD, S.tid. 2579-2580 (28.2.96). 

14. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om offentlig god
kjennelse av private sykehus når faglige og medi
sinske krav er oppfylt, S.tid. 2580-2581 
(28.2.96). 

15. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om ventetidsga
ranti for sykehusbehandling, S.tid. 2581-2582 
(28.2.96). 

16. Sp.spm. fra Jan Petersen om innføring av en kom
binasjon av stykkpris og rammefinansiering for 
sykehusene, S.tid. 2582-2583 (28.2.96). 

l 7. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om oppheving av for
budet mot trygderefusjon for helsepersonell uten 
avtale, med særlig henblikk på psykiatere og psy
kologer, S.tid. 2583-2584 (28.2.96). 

18. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å la helseperso
nell benytte lokaler og utstyr ved sykehusene til 
privat virksomhet i fritiden, og gå inn for en nasjo
nal sykehusplan, S.tid. 2584-2585 (28.2.96). 

19. Sp.spm. fra Thor hild Widvey om pasienters rett til 
valg av sykehus på tvers av fylkesgrenser, S.tid. 
2585-2586 (28.2.96). 

20. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om dispensasjon for 
UN! Storebrand til å eie større andeler i en privat 
sykehusklinikk (Røde Kors Klinikk AS), S.tid. 
2587-2588 (28.2.96). 

21. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om endring i lov om 
bioteknologi slik at personer med arvelig høyt ko
lesterol kan behandles, S.tid. 2665 (6.3.96). 

22. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å føre det anti-
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depressive midlet Cipranil på blå resept, S.tid. 
2665-2666 (6.3.96). 

23. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om omfattende kob
ling mellom leger i offentlige stillinger og de 
samme legers private virksomhet, S. tid. 
2666-2668 (6.3.96). 

24. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om opp
rettelse av et nasjonalt kompetansesenter for 
alvorlige spiseforstyrrelser, S.tid. 2668-2669 
(6.3.96). 

25. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Statens helsetil
syns ønske om å endre sin anbefaling om bruk av 
fluortabletter til barn, S.tid. 2669-2670 (6.3.96). 

26. Sp.spm. fra Rita Tveiten om iverksetjing av lovre
forma om jordmorteneste i kommunane, S.tid. 
2672-2673 (6.3.96). 

27. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Ansgar Gabrielsen om mulighet for dialysebe
handling i hjemmet, S.tid. 2794-2795 (13.3.96). 

28. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mangelen på 
tilfredsstillende behandlingsplasser for farlige 
sinnslidende pasienter, S.tid. 2795-2797 
(13.3.96). 

29. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om bruk av Statens 
Nærings- og Distriktsutviklingsfonds midler til 
støtte av oppbygging av private helsetilbud, S.tid. 
2804-2805 (13.3.96). 

30. Sp.spm. fra Signe Øye om satsing på forskning 
innen området kvinnehelse og kvinnesykdommer, 
S.tid. 2941-2942 (20.3.96). 

31. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om avslag på 
søknad fra Rikshospitalet om kliniske forsøk med 
genterapi på pasienter med uhelbredelig hjerne
svulst, S.tid. 3004-3005 (27.3.96). 

32. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om beredskaps
lager av medikamenter ved Norsk Medisinaldepot 
AS, S.tid. 3005 (27.3.96). 

33. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om tiltak mot økning av 
antibiotikaresistente bakterier og svekket immun
forsvar, S.tid. 3103-3104 (17.4.96). 

34. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om utprø
ving av nye, nærare og meir forpliktande samar
beid mellom I.- og 2. -linetenesta i helsesektoren 
ved Fylkessjukehuset i Haugesund og kommunar i 
Rogaland og Hordaland, S.tid. 3104 (17.4.96). 

35. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om genetisk kjønnstest
ing av idrettsjenter, S.tid. 3180-3181 (24.4.96). 

36. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om styreleiar i Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond som går inn 
for at SND kan engasjera seg i privat helseverk
semd, S.tid. 3367-3368 (8.5.96). 

37. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om vurde
ring av et nytt sikkerhetssystem for frigjøring av 
heiser for bruk i helsesektoren, S.tid. 3368 
(8.5.96). 

38. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om lov om medisinsk 
bruk av bioteknologi, og genetisk kjønnstesting av 
idrettsutøvere, S.tid. 3372 (8.5.96). 

39. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi omfarmasøytmangelen 
og øking i utdanningskapasiteten på dette fagom
rådet, S.tid. 3385 (8.5.96). 

40. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om behandling av 
brystkreft som er diagnostisert ved Sentralsykehu
set i Rogaland, S.tid. 3720-3721 (29.5.96). 

41. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Øy
stein Hedstrøm om endring i lov om medisinsk 
bioteknologi, slik at helsevesenet kan oppsøke 
slektninger til en pasient med arvelig sykdom for å 
informere, S.tid. 3871-3872 (5.6.96). 

42. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forslag fra fylkes
rådmannen i Rogaland om egenbetaling ved inn
leggelse på sykehus, S.tid. 3872-3873 (5.6.96). 

43. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om påbud om ikke å 
benytte amalgam på nyresyke, barn og gravide, 
S.tid. 3873-3874 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus 

m.v., i lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjons
trygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover. 
(Samleproposisjon.) (Finansieringsordning for 
medisinske laboratorier og røntgeninstitutter; av
vikling av pensjonstrygd for skogsarbeidere; 
omlegging av betalingsrutinene for bidragsfor
skudd; justering av overgangsregler for samboere 
med etterlattepensjon.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 12, Innst. O. 24, O.tid. 78-83 
(12.12.95), Besl. O. 18, L.tid. 9 (18.12.95). Lov av 
22. desember 1995. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget og bifalt, 2 
forslag fra komiteen sendt Stortinget og bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5-7) 

2. Endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desem
ber 1992 nr. 132. 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 413 (3.6.96). (Ikke behand
let.) 

3. Endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desem
ber 1992 nr. 132 (tilleggsproposisjon til Ot.prp. 
nr. 661995-96). 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 607 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

603 Forskning og utredning m.v. 
604 Frivillighetssentraler 
605 Modernisering og utviklingsarbeid 
700 3700 Statens helsetilsyn ogfylkeslegene 
701 Forsøks- og utviklingsvirksomhet 
702 Nemnd for bioteknologi 
703 Fengselshelsetjenesten 
704 Giftinformasjonssentralen 
738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 
739 Andre utgifter 

3739 Behandlingsreiser til utlandet 
750 3 750 Statens legemiddelkontroll 
7 5 l Apotekvesenet 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 
797 Helse- og sosialberedskap 

5632 Aksjer i AlS Norsk Medisinaldepot 
2 711 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 
( 4 forslag bifalt - fra Sp, H, KrF og FrP og fra Sp 
og KrF vedr. pasientbro, fra Sp, H og KrF vedr. 
psykisk helsevern og fra Sp og H vedr. pasientbe
handling kap. 760. 3 forslag fra komiteen vedr. 
hhv. poliklinikker og skyssrefusjon bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 1.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 700, 701, 719 og 
2751.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om å gi Regjeringen full

makt for full drift og full utnyttelse av kapasiteten 
ved sykehusene ut 1996. 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 141, Innst. S. 34, S.tid. 
1081-1123, 1145 (20.11.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og I, 1.) 

2. Ventetidsgarantien- kriterier og finansiering. 
(Vedlegg: l. En analyse av kapasitetsbehovet i sy
kehusene ved en eventuell innføring av ny vente
tidsgaranti i tråd med Stortingets intensjon.) 
St.meld. 44 (1995-96), ref. S.tid. 3802 (3 .6.96), 
Innst. S. 27, S.tid. 1081-1123, 1145-1146 
(20.11.96). 

(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
fremdriftsplan slik at forbedret ventetidsgaranti 
kan iverksettes og at de fleste pasienter i gruppe 
Ill får 6 måneders garanti, bifalt.) 
(Jf. forrige sak og l, 1.) 

3. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; kap. 
2711, 2750, 2751, 2752, 2755 og 2790.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, lnnst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735-1737 (16.12.96). 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 751, 760 og 761.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 67, S.tid. 1717, 
1737-1738 (16.12.96). 

5. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT -veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Forslag fra Jan Simonsen om tiltak mot seksuelle 
overgrep mot barn. 
Dok. 109 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 121, 
S.tid. 2731-2736, 2742 (18.3.97) og avvist. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov eller 
forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til be
handling av ekstraordinær tannslitasje som skyl
des støv på arbeidsplassen, på samme måte som 
trygda dekker utgifter til behandling av annen yr
kesskade eller yrkessykdom. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.3.97 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomi
teen.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 151, S.tid. 
2902-2903 (15.4.97) og tilbakesendt komite. (l 
utsettelsesforslag fra Erling Folkvord bifalt.) 
(Jf. sak 14.) 

9. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen 
utrede spørsmålet om å etablere et kompetanse
senter ved et av landets regionsykehus for dia
gnostisering og behandling av MRD-pasienter. 
(Vedlegg: Litteraturliste. Vedlegg til innst.: Svar-
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brev av 18.3.97 fra Sosial- og helsedepartementet 
v l statsråden til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 152, S.tid. 
2903 - 2904, 2905 (15 .4.97) og vedlagt protokol
len. (Komiteens forslag om å sikre kompetanse 
ved et av regionsykehusene - enstemmig bifalt.) 

10. Forslag fra Annelise Høegh, Valgerd Svarstad 
Haugland, Eva Lian, John Alvheim og Magnar . 
Sortåsløkken om å gi folketrygdrefusjon for medi
siner mot multippel sklerose (MS). 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 2545, lnnst. S. 171, S.tid. 
3081-3084, 3090 (28.4.98) og enstemmig bifalt. 
(l forslag fra Ame Haukvik sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Komiteens 
innst. om et nasjonalt MS-register - enstemmig 
bifalt.) 

11. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997 
under Sosial- og helsedepartementet. (Kap. 739/ 
3739, 760 og 2751.) 
St. prp. 47, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 180, S.tid. 
3161-3166, 3184-3186 (6.5.97). 
(3 forslag ikke bifalt. 2 forslag fra komiteen vedr. 
beinskjørhetmedisinene Fosamax og Didronate på 
blå resept enstemmig bifalt.) 
(Jf. Ill, 31.) 

12. Forslag fra Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa 
og Tove Kari Viken om regulering av forsikrings
selskapenes adgang til innhenting av helseopplys
ninger om forsikringssøkere. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2131 , Innst. S. 161, S.tid. 
3333-3335, 3365-3366 (15 .5.97) og vedlagt pro
tokollen. (Komiteens innst. I om forslag til 
lovendr. som regulerer adgangen til helseopplys
ninger om forsikringssøkere, bifalt mot 2 stem
mer.) 

13 . Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen 
fremme forslag til Stortinget om at det ikke lenger 
skal være tillatt for kommuner å kreve egenbeta
ling for hjemmesykepleie. 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 191 , S.tid. 
3448-3454, 3459 (22.5 .97) og bifalt mot 2 stem
mer. 

14. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov og/ 
eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene 
til behandling av ekstraordinær tannslitasje som 
skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte 
som trygda dekker utgifter til behandling av annen 
yrkesskade eller yrkessykdom. 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2135, Innst. S. 190, S.tid. 
3454-3457, 3459 (22.5 .97) og ikke bifalt. 
(Forslaget fra RV og l forslag fra SV ikke bifalt. 
Komiteens innst. Il om yrkesskadeforsikring for 
dokumentert tannskade- bifalt.) 
(Jf. sak 8.) 

15. Legetjenesten i kommunene ogfastlegeordningen. 
(Trygghet og ansvarlighet.) 
(Vedlegg: !.Fastlegeforsøket i Norge. 2. Erfarin
ger fra andre europeiske land med et listepasient
system sammenlignet med det norske fastlegefor-

søket. 3. Hva gjøres idag for å øke rekrutteringen 
til og stabilisering av legestillinger i utkantkom
munene?) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 215, S.tid. 
3960-3977, 3998-4001 (11.6.97). 
(6 forslag, hvorav l fra A og KrF (votert over i 13 
punkter) og l fra SV om fastlegeordningen bifalt. l 
forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Komiteens innst. om 
tiltak for en mer stabil legedekning bifalt.) 

16. Sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. (Til
gjengelighet og faglighet.) 
(Vedlegg: Dagens situasjon i spesialisthelsetje
nesten. l. Sykehusstruktur og funksjonsfordeling. 
2. Geografiske variasjoner - utgifter, årsverk og 
behandlingsaktivitet. 3. Regionsykehusenes plass 
i spesialisthelsetjenesten. 4. Kvalitetssikring, 
kompetanseutvikling og forskning. Jf. NOU 1996: 
5 Hvem skal eie sykehusene. Leder: Paul Hel
landsvik. Vedlegg til innst.: Utdrag fra Motmel
ding til «Plan for den somatiske spesialisthelsetje
nesten, Helseregion Nord» og St.meld. 24 
(1996-97).) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 237, S.tid. 
3977-3996, 4001-4005 (11.6.97). 
(16 forslag, hvorav l fra H og l fra Sp, H, KrF og 
FrP bifalt. Resten ikke bifalt. 5 forslag til vedtak 
fra komiteen bifalt og l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

17. Forslag fra Annelise Høegh pva. H, KrF og FrP 
oversendt fra Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at alle leger, psykologer 
og fysioterapeuter som driver privat praksis med 
eller uten avtale/trygderefusjon skal ha rett til 
avtale og/eller refusjon.>> 
S.tid. 3997, 4005 (11.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 7.) 

18. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa gjennomføre ei evaluering før en eventuelt 
avvikler overgangsordninga med refusjon til psy
kiatere/psykologer som gir et behandlingstilbud i 
avtaleløs praksis ved siden av annen hovedstil
ling.» 
S.tid. 3997, 4005 (11.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 7.) 

19. Forslag fra John Alvheim om å tillate bruk av blå
lys på private kjøretøy under legers utrykning ved 
akutte situasjoner, hvor liv står i fare. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse av 10.6.97 fra 
Samferdselsdepartementet.) 
Dok. 8: 94, ref. S.tid. 3592, Innst. S. 270, S.tid. 
4228-4263, 4311 (17.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 8.) 

20. Psykiske lidelser og tjenestetilbudene. (Åpenhet 
og helhet.) 
(Vedlegg: l. Psykiske lidelser: Diagnoser, fore
komst og behandling. 2. Psykiatrien i Norden- en 
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sammenlikning. Referanser. Jf. NOU 1995: 14 
Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner. Leder 
Britt Venner.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 258, S.tid. 
4274-4285, 4311-4312 (17.6.97). 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt. 8 forslag fra komi
teen bifalt.) 

21. Endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 
2755 Helsetenesta i kommunane. (Fysioterapeut
og psykologoppgjøret; fullmakt til å endre trygde
refusjoner og fastlønnstilskudd etter avsluttet 
legeoppgjør.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 282, S.tid. 
4477-4478, 4543 (19.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV, KrF og Frp ikke bifalt.) 

22. Forslag fra Marit Tingelstad og Syver Berge om å 
endre regelverket slik at dialyse kan foregå nær
mere pasientens hjemsted. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

23. Forslag fra Annelise Høegh og Fridtjof Frank 
Gundersen om pasienters rett til sykehusbehand
ling i Norge eller i utlandet når ventetidsgarantien 
er overskredet. 
Dok. 8: 87, ref. S.tid. 3459 (22 .5.97). 
(Ikke behandlet.) 

24. Forslag fra John Alvheim, Valgerd Svarstad 
Haugland, Annelise Høegh, Magnar Sortåsløk.ken 
og Tove Kari Viken om at utgifter til nødvendig, 
forsvarlig tannlegehjelp dekkes fullt ut av folke
trygden for personer med sjeldne medisinske til
stander. 
Dok. 8: 92, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

25. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Magnar Sortåsløk.ken 
og Valgerd Svarstad Haugland om å få framlagt en 
grundig utredning når det gjelder bruk av amal
gam som tannfyllingsmateriale og hvilke bivirk
ninger som oppstår ved bruk av kvikksølv i men
neskekroppen. 
Dok. 8: 111, ref. S.tid. 4552 (19.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette storting. 

26. Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommu
nene m.v. (Endr. på kap. 701, 739 og 760.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tilgang til infor

masjon for «Pasientguiden» i Fredrikstad, S.tid. 
71-72 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om oversikt over 
bivirkninger av medisinske preparater, S.tid. 
72-73 (9.10.96). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om pasientskadeer
statning ved fylkeskommuners kjøp av tjenester 
fra det private helsevesenet, S.tid. 2075 (22.1.97). 

4. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om at Norge snart er 

det eneste vestlige land som ikke gir refusjon for 
de nye lovende medikamenter for MS-pasienter, 
S.tid. 2176-2177 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at hel
seministeren i ein omtale av Stortinget sitt vedtak 
om medisinar mot beinskjørhet på blå resept har 
synt til brøyting og strøing i gatene, S.tid. 
2177-2178 (29.1.97). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland, framsatt 
av May-Helen Molvær Grimstad om å betre skole
he/setenes ta i den vidaregåande skulen, då ho 
manglar i 52 pst. av kommunane/bydelane, S.tid. 
2178-2179 (29.1.97). 

7. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om følgene for akuttbe
redskapen i Sør-Helgeland av en flytting av ambu
lanseflyet i Brønnøysund til Værnes, S.tid. 
2179-2180 (29.1.97). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å tillate bruk 
av blålys på legevaktlegers private bil under 
utrykning, S. tid. 2181 (29.1.97). 

9. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om at 
delar av dei statlege overføringane til m.a. Hauke
land sjukehus ikkje har blitt brukte slik Stortinget 
meinte, S.tid. 2349-2350 (12.2.97). 

l O. Sp.spm. fra Jorunn Hage ler om å kartlegge 
omfanget av og forebygge seksuelle overgrep mot 
funksjonshemmede kvinner, og om Statens helse
tilsyns ansvar på området, S. tid. 2351-2352 
(12.2.97). 

11. Sp.spm. fra Rita Tveiten om refusjon for nødven
dig kreftbehandling knytt til rekonstruksjon av 
kjeve og tannsett, S.tid. 2352-2353 (12.2.97). 

12. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at privatpraktise
rende leger skal nektes å jobbe privat i fritiden, 
eller at pasientene deres skal nektes trygderefu
sjon, S.tid. 2431-2433 (19.2 .97). 

13. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om ei 
endring i ordninga med trygderefusjon til psykia
trar som vil gi ei dramatisk auke i pasientane sine 
utgifter, S.tid. 2434-2435 (19.2.97). 
(Jf. sak 25.) 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å dekke kost
nadene for en drosjesjåfør som ble laseroperert på 
synssenteret i Oslo, da det offentliges tilbud var 
omskolering, eventuelt uføretrygd, S.tid. 
2444-2445 (19.2.97). 
(Jf. sak 33.) 

15. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om manglende opp
følging av at EØS-lovgivningen gir norske pasien
ter rett til innfrielse av ventelistegarantien i andre 
EØS-land på Rikstrygdeverkets regning, S.tid. 
2445-2446 (19.2.97). 
(Jf. sak 17.) 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at man i 
Oslo vil sende pasienter til svenske sykehus, som 
vil operere dem før sine egne, enda køene er vel så 
lange som i Norge, S. tid. 2562-2564 (5.3.97). 

17. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om de øko
nomiske forpliktelsene Norge har påtatt seg gjen-
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nom EØS-avtalen for behandling av norske vente
listepasienter i andre EØS-land, S.tid. 2564-2565 
(5.3.97). 
(Jf. sak 15.) 

18. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om feil
plassering av to døvblinde brør, og å endra regel
verket slik at vedtak i fylkeskommunale habilite
ringsteam kan verte anka, S.tid. 2565 (5.3.97). 

19. M.spm. fra Solveig Sollie om å gi spesialister i 
fysioterapi avtale med fylkeskommunen i stedet 
for en kommune slik at de selv kan ambulere, pa
sientene slipper å reise og trygdeutgifter spares, 
S.tid. 2677-2678 (12.3.97). 

20. M.spm. fra Anne/ise Høegh om oppfølging av 
vedtak om at pasienter som har ventet mer enn en 
time ut over timeavtalen ved offentlig poliklinikk, 
skal få tilbake egenandelen, S.tid. 2678- 2679 
(12.3.97). 

21 . M.spm. fra Ola D. Gløtvold om hvordan forslag 
om høyere egenandeler for legekonsultasjoner 
harmonerer med langtidsprogrammets intensjoner 
om bedre tilgjengelighet til helsetjenester, S.tid. 
2686 (12.3.97). 

22. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å endre retnings
linjene for refusjon ved utskifting av tannfyllinger, 
slik at pasienter med allergi utenfor munnhulen 
inkluderes, S.tid. 2690-2691 (12.3.97). 

23. Sp.spm. fra Laila Ka/and om at mange hjelpe
pleiarar i dag ikkje får arbeid på grunn av profe
sjonsstriden i helsesektoren, S.tid. 2691-2692 
(12.3.97). 

24. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om oppfølging av 
Stortingets vedtak for to år siden om å utrede 
mulighetene for å opprette tannlegestudium i 
Tromsø, S.tid. 2701-2702 (12.3.97). 

25. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om et forslag om 
å frata privatpraktiserende psykiatere, psykologer 
og fysioterapeuter refusjon fra folketrygden, S.tid. 
2875-2876 (9.4.97). 
(Jf. sak 13.) 

26. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at legene blir 
pålagt å jobbe mindre slik at færre pasienter kan 
behandles, fordi lønnsoppgjøret 1996 ble for dyrt, 
S.tid. 2909-2910 (16.4.97). 

27. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om kvifor 
ein skal bli send frå sitt eige sjukehus til sjukehus i 
andre fylke og møte sine eigne legar igjen der 
m.v., S.tid. 2910-2912 (16.4.97). 

28. Sp.spm. fra Laila Ka/and om helseskadar på kvin
ner og bom etter implantasjon av silikonprotesar, 
og eit forbud mot slike operasjonar, S.tid. 
2917-2918 (16.4.97). 

29. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om et nasjonalt kom
petansesenter for ME-pasienter, som lider av 
postviralt utmattelsessyndrom, f.eks. ved Hauke
land sykehus, S.tid. 2918-2919 (16.4.97). 

30. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å ta omsyn til pro
blem med lesing og skriving pga. dårleg syn ved 

helseundersøkingar av elevar i grunnskolen, S.tid. 
3133-3134 (30.4.97). 

31. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at helseministeren 
skal ha åpnet for at pengene til pasientbro til 
utlandet kan brukes i Norge hvis pasientene be
handles av utenlandske leger, S.tid. 3404-3405 
(21.5.97). 
(Jf. Il, 11.) 

32. M.spm. fra John Ingolf Alvheim om eventuelle 
innvendinger mot en reell behandlingsgaranti for 
pasienter, som et mindretall i Lønning Il-utvalget 
går inn for, S.tid. 3405-3406 (21.5.97). 

33. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av Øystein 
Hedstrøm om å gi folketrygden plikt til å betale 
for helsetjenester en arbeidstaker må motta for å 
kunne bli friskmeldt og arbeidsfør igjen, S.tid. 
3553-3554 (28.5.97). 
(Jf. sak 14.) 

34. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om ekstra egenandel i 
form av gebyr på betalingsgiro pga. manglende 
mulighet for pasienter til å betale kontant ved 
mange sykehus og poliklinikker, S.tid. 
3750- 3751 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desem

ber 1992 nr. 132. (Tilpasning til EØS-avtalen vedr. 
markedsføringstillatelse, import, engros- og de
taljomsetning av legemidler.) 
Ot.prp. 66 (1995-96), ref. O.tid. 413 (3.6.96), 
Innst. O. 9, O.tid. 99-102 (20.11.96), Besl. O. 21, 
L.tid. 13 (5.12.96). Lov av 20. desember 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

2. Endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desem
ber 1992 nr. 132 (tilleggsproposisjon til Ot.prp. 
nr. 661995-96). (Presisering av hvem som kan 
selge legemidler.) 
Ot.prp. 74 (1995-96), ref. O.tid. 607 (30.9.96), 
Innst. O. 9, O.tid. 99-102 (20.11.96), Besl. O. 21, 
L.tid. 13 (5.12.96). Lov av 20. desember 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 
og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Ar
beidsgiverperioden i sykepengeordningen; syke
penger ved sterilisering; avkorting av alderspen
sjon; skyssutgifter i hjemmesykepleien; tekniske 
hjelpemidler til funksjonshemmede elever; hjelpe
middelsentralene - vedtaksmyndighet og ankead
gang.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 26, Innst. O. 16, O.tid. 163, 
183 (5.12.96), Besl. O. 29, L. tid. 15 (10.12.96). Lov 
av 20. desember 1996. 
(Jf. TRYGDER IV, 4.) 

4. Endring i lov 21. juni 1963 nr. 17om drift av apo
tek m. v. (Opphør av Apotekavgiftsfondet.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 162, Innst. O. 27, O.tid. 255, 
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257 (10.12.96), Besl. O. 41, L.tid. 22 (17.12.96). 
Lov av 10. januar 1997. 

5. Forslag fra John Alvheim om lov om endring i lov 
av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering. (Endring av 
§ 10 slik at fylkeslegen kan godkjenne at det kan 
foretas steriliseringsinngrep på både kvinner og 
menn i kirurgiske poliklinikker e.L hvor det anses 
forsvarlig). 
Dok. 8: 6, ref. O.tid. 41, Innst. O. 26, O.tid. 
255-257 (10.12.96) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(Jf. IV, 6.) 

6. Endring i lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering. 
(Sterilisering av kvinner ved kirurgiske poliklinik
ker.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 565, Innst. O. 72, O.tid. 773, 
785 (29.5.97), Besl. O. 98, L.tid. 51 (5.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 
(Jf. IV, 5.) 

7. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 omfolke
trygd. (Avvikling av refusjoner til helsepersonell 
uten driftsavtale- oppretting av flere driftsavtaler 
for privatpraktiserende helsepersonell.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 569, Innst. O. 87, O.tid. 
842-853, 872 (5.6.97), Besl. O. 112, L.tid. 57 

(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, l fra H, KrF og FrP og l 
fra RV sendt Stortinget (førstnevnte ikke bifalt, 
sistnevnte enstemmig bifalt). l forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 17 og 18.) 

8. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkes
kommunens plikt til dekning av behandlingsutgif
ter). 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 570 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

9. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om hel
setjenesten i kommunene. (Kommunal betalings
plikt for utskrivingsklare pasienter i sykehus.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 570 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

l O. Endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi 
(forbud mot framstilling av arvemessig like indi
vider). (Kloning.) 
(Vedlegg: Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 875 (5.6.97). 
(Ikke behandlet.) 
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HUSDYRBRUK 

Se også: LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, REINDRIFT, VETERINÆRVESEN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Syver Berge om konsekvensanalysar 

ved plassering av kjerneområda for rovvilt i beite
område for husdyr, S.tid. 3330-3346 (6.5.94). 
(2 forslag fra Syver Berge sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen oppheve reguleringen av egg- og jjørfesekto
ren med sikte på å oppnå likebehandling av pri
vate aktører og samvirket i egg- og fjørfemarke
det. 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 3758 (26.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om erstatningsregler 

for rowiltskader på husdyr, S. tid. 277-278 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om fordeling av 
produksjonskvoter i landbruket som tas ut av pro
duksjon, S.tid. 1933-1934 (19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om hjelpetiltak for bøn
der som pga. rovdyrskadar innanfor kjemeområda 
må omstille si landbruksdrift, S.tid. 1935-1936 
(19.1.94). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om å la bønder som har 
vanskar med rovviltet, leggje om drifta frå saue- til 
mjølkeproduksjon, slik som i Lierne kommune, 
S.tid. 2960-2962 (20.4.94). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om å nekte konsesjon 
for ervervsmessig husdyrhold fordi spredearealet 
for husdyrgjødsel delvis ligger utenfor brukets 
egen kommune, S.tid. 3685-3686 (25.5.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin

gen oppheve reguleringen av egg- og jjørfesekto
ren med sikte på å oppnå likebehandling av pri
vate aktører og samvirket i egg- og fjørfemarke
det. 
Dok. 8: 52 (1993-94), ref. S.tid. 3758 (26.5.94), 
Innst. S. 91, S.tid. 2255-2273 (16.2.95) og avvist. 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen komme tilbake med forslag som forbyr 
burhønsdrift og påbyr løsdrift for svin.» 
S.tid. 2828-2829 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen innføre regler om at dyr ikke må transpor
teres mer enn 8 timer uten vann, fOr, hvile og fri
ere bevegelse.» S.tid. 2828-2830 (3.4.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

4. Forslag frå Syver Berge pva. Sp oversendt frå 
Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa greie ut fylgjene av å redusere transporttida 

av dyr ned til 8 timar utan vatn, fOr, kvile og friare 
rørsler, og leggje dette fram for Stortinget.» 
S.tid. 2828-2830 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul omforvaltningen av 

kjerneområdene for bjørn i Hedmark og Nord
Trøndelag i lys av Stortingets intensjoner med 
rovdyrforvaltningen, S. tid. 309-310 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om hvilke følger 
EU-forbudet mot karantene ved import av dyr vil 
ha dersom Norge blir EU-medlem, S.tid. 552-553 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om innføring av EU
priser på norskprodusert mat ved bl.a. å øke eller 
oppheve konsesjonsgrensene hjemlet i lov om 
ervervsmessig husdyrhold, S.tid. 1610-1612 
(14.12.94). 

4. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forebyggende til
tak mot rovdyrskader i forhold til beitende bufe, 
med eksempel i gaupe i Aust-Agder, S.tid. 
3566-3567 (31.5.95). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyre

vern. (Forsøksdyrvirksomhet; statlige dyrevern
nemnder.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 111, Innst. O. 33, O.tid. 
464-476 (28.3.95), Besl. O. 45, L.tid. 40-42 

(6.4.95). Lov av 27. april 1995. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt Stortinget 
(ikke bifalt) og 3 forslag i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2-4.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag frå Jørgen Holte, Marit Arnstad og Marit 

Tingelstad om forbod mot bruk av antibiotika i 
for, strengare kontroll med bruk av antibiotika og 
auka kontroll ved import av dyr og animalske pro
dukt. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 210, S.tid. 
3743-3752, 3767 (30.5.96) og avvist. 
(2 forslag om oversendelse til Regjeringen ikke 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 9; LANDBRUKSPRODUKTER Ill, 8, 10 
og 14.) 

2. Forslag fra Terje Riis-Johansen, Marit Arnstad og 
Syv er Berge om å forby bruk av veksthormoner i 
norsk matproduksjon og om å forby omsetning av 
matvarer som er produsert ved hjelp av veksthor
moner. 
(Vedlegg til innst.: 1.-4. Brevveksling mellom 
næringskomiteen og Landbruksdepartementet 
v/statsråd Øyangen.) 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2868, lnnst. S. 232, S.tid. 
4106-4120,4136 (11.6.96) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om at tap av bufe i kjerne

områda for jerv og bjørn er for stort, og om rov
viltforvaltninga i desse områda er i tråd med dei 
signala Stortinget har gjeve, S.tid. 291-292 
(25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om gaupe
bestanden på Sør-Vestlandet som er eit aukande 
problem i eit av landets tettaste beiteområde for 
sau, S.tid. 297-298 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om Felles
kjøpets transport av for til Nord-Norge, og mang
lende anledning for andre transportører til å kon
kurrere om transportene, S.tid. 1397-1398 
(29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvorfor 
det er brukt militære og ikke sivile fraktefartøyer 
til å transportere for til Nord-Norge, S.tid. 
1397-1398 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om økende gaupebes
tand på Sør-Vestlandet, og muligheter for å stanse 
utbredelsen ved å innføre fellingskvoter i random-

rådene for gaupas utbredelse, S.tid. 1404-1405 
(29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om en gårdbruker i 
Hemnes kommune som har fått avslag fra Statskog 
om å oppføre gjeterbu, og om dette er et tjenlig til
tak for å redusere rovdyrskade, S.tid. 1535-1536 
(6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om fylkesveterinæren i 
Trøndelags forslag om å forby å slippe sau på bei
te i kjerneområdet for bjørn, S.tid. 2089-2090 
(24.1.96). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om praktisering av ver
nereglane for rovvilt, og oppbygging av ein desen
tralisert og samla forvaltningsmodell, S.tid. 
2206-2207 (7.2.96). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om bruk av antibiotika i 
husdyrproduksjonen, S.tid. 2332-2333 (14.2 .96). 
(Jf. Il, 1.) 

l O. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om tilskudd til nyetab
lering eller utvidelse av sauebruk i kjerneområ
dene for rovdyr, S.tid. 2564-2565 (28.2.96). 

11 . Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om sauenæringas 
tapstall på grunn av rovdyr, S.tid. 2571-2572 
(28.2.96). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om sauehaldet innafor 
kjerneområdet for jerv Oppland, S.tid. 
2935-2936 (20.3.96). 

13. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om forbudet mot etab
lering av nye sauebruk innen kjerneområder for 
rovdyr, S.tid. 3860- 3861 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forlengelse av og endringer i midlertidig 

lov av 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, 
hold og avl av farlige hunder. 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 17, Innst. O. 21, O.tid. 
118-119 (13.12.95), Besl. O. 21, L.tid. 19 
(18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

2. Endringer i lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering 
av ervervsmessig husdyrhold. (Tvangsmidler mot 
lovstridige virksomheter.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 77, Innst. O. 39, O.tid. 
214-216 (15.2.96), Besl. O. 42, L.tid. 26 
(20.2.96). Lov av 15. mars 1996. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 
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1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra ~~idar Johansen om sammenhengen 

mellom politiske krav om økt effektivisering og 
økende medisinbruk i landbruket. 
S.tid. 2080-2091 (22.1.97). 

2. Rovviltfo_rvaltning. (Biologisk mangfold, Bern
konvensJonen; .samenes interesser, reindriftsnæ
ringen; kje~eområder; bestandsregistrering; ska
deforebyggmg og erstatninger; jaktrettigheter; 
forsøk med rowiltutvalg på fylkesnivå.) 
(Ve~le~g: l. Rowiltartane si utbreiing, bestand
sutvtkh~g og biologi. 2. Evaluering av førebyg
gande ttltak. 3. Oversikt over eksisterande land
brukspolitiske verkemiddel. 4. Mennesket og rov
dyra. 5. Oppsummering av utkast til forvaltings
planar. 6. Juridisk vurdering av beiteretten. 7. 
Konvensjon om vern av ville europeiske planter 
og dyr, og deres naturlige leveområder. Inntatt i 
innst.: Næringskomiteens uttalelse til innstillings
utkast.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 301, S.tid. 
4478-4507, 4543-4545 (19.6.97). 
(9 . forslag; l fra RV om å unngå innskrenking i 
beiteretten enstemmig bifalt og l fra KrF sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l. Resten ikke bifalt. Komiteens innstilling om å 

lovhjemle rett til erstatning for rovviltskader 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm_. fra Johannes Flaat, framsatt av Per Olaf 

L~ndt~zg~n om dyrevernloven gjelder for husdyr 
pa bezte z utmark der det er store rovdyr, S.tid. 
1382-1383 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å medvirke til å 
muliggjøre fortsatt sauehold i kjerneområdene for 
de store rovdyrene, S.tid. 1630-1631 (11.12.96). 

3. Sp.spm. ~a Ing_a Kva/bukt om å sikre at skrapesy
kebesetnznger tkke kommer økonomisk skadeli
dende ut ved rapportering av mistenkte tilfeller 
S.tid. 2186-2188 (29.1.97). ' 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at tilskudd til saue
bruk gis avhengig av om bruket, ikke beitearealet 
ligger i eller utenfor et kjerneområde for store rov~ 
dyr, S. tid. 2287-2288 (5.2.97). 

5. Sp_. spm. fra [}_nn Aarrestad om å trekkja tilbake 
det nye forsknftene om spreieareal i landbruket 
d~ ~gså miljøstyresmakter har stilt seg skeptisk tii 
mtlJøeffekten, S.tid. 2451-2453 (19.2.97). 

6. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å fjerne eller sterkt 
r~dusere tollen på ponni ar og hes tar ved import til 
ndeskolane, S.tid. 3306-3307 (14.5.97). 
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HØGRE UTDANNING 

Se også: HØGSKOLER, PRIVATSKOLER, SKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, 
UTDANNING, VITENSKAP, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forsknings departe
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
281 Bygg- ogfellesutgifter for universitet og høg

skoler 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om å la 

studentene ved Økonomisk College i Oslo ta eksa
men uten å ha betalt skolepenger, i lys av uenighet 
mellom staten og Oslo kommune om vilkårene for 
statlig overtakelse av høgskolen, S.tid. 314-315 
(3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å få 
unntaksbestemmelser i forskrifter til utlendings
loven som i dag hindrer utenlandske studenter i å 
få arbeidstillatelse etter endt utdanning her, før 
etter fem års opphold utenfor riket, S.tid. 724-726 
(17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å forlenge opp
holdstillatelsen for Josephine Nestory Mutembei 
fra Tanzania, slik at hun kan fullføre sitt studium 
ved Bergen Arkitektskole, S.tid. 726 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å følge opp Stor-

tingets vedtak om å igangsette videreutdanning i 
operasjonsteknikk for hjelpepleiere, S.tid. 
1584-1586 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å tilby austeuro
peiske og afrikanske studentar i Noreg studie
plasskvotar finansiert av Statens lånekasse til fag
studium på norsk og innføringsprogram i norsk 
språk, S.tid. 3290-3292 (4.5.94). 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roalds en om behovet for før
skolelærere etter endringen i grunnskoleloven 
som gir alle 6-åringer rett til et førskoletilbud, 
S.tid. 3697-3698 (25.5.94). 

7. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å gi tid for tid-uttel
ling i gradssammenheng for sykepleierutdanning 
og øvrige helsefagutdanninger på høgskolenivå, 
S.tid. 3702-3703 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om høgre utdanning. (Norgesnettet.) 

(Vedlegg: l. Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universi
teter og vitenskapelige høgskoler. 2. Lov 16. juni 
1972 nr. 45 om Statens reseptarhøgskole. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: 24 Lov om universiteter og 
høgskoler. Leder Jan Fridthjof Bernt.) 
Ot.prp. 85, ref. O.tid. 571 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
281 Bygg- ogfellesutgifter for universitet og høg

skoler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over

sendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Stortinget 
ber Regjeringa snarest legge fram en plan for 
utdanning av førskolelærere som samsvarer med 
målet om full barnehagedekning.» 
S.tid. 2370-2371 (23.2.95) og bifalt med 49 mot 

43 stemmer. 
(Jf. BARNEHAGER IV, l.) 

2. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
tiltak for å styrke læreres undervisningskompe
tanse. 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1688, Innst. S. 101, S.tid. 
2385-2393, 2419 (7.3.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(3 forslag fra H og Ellen Christiansen, hvorav l 
ikke bifalt og 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Universitetet i Trondheim med Norges tekniske 
høgskole omgjøres til Norges teknisk-naturviten
skapelige universitet (NTNU) med virkning fra 
l. januar 1996. NTNU skal være en forvaltnings-
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enhet med en rektor. Dette innebærer at verken 
A VH eller NTH består som egne forvaltningsni
våer. Den administrative strukturen må ivareta 
både de teknologiske og naturvitenskapelige 
fagene og de humanistiske, samfunnsvitenskape
lige og medisinske fagene. Stortinget ber Regje
ringen om å fastlegge NTNUs organisasjon i tråd 
med dette.» 
S.tid. 2734-2737 (28.3.95) og vedtatt med 66 mot 
50 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen utrede den framtidige 
fagstrukturen ved NTNU. NTNU skal ha et bredt 
fagtilbud innen teknologiske og naturvitenskape
lige fag, humanistiske fag, samfunnsvitenskap og 
medisin, som gir rom både for grunnforskning og 
utdanning innen disse disipliner, og som skal 
fremme samarbeid mellom disse under institusjo
nens hovedprofil.» S.tid. 2735-2737 (28.3.95) og 
vedtatt med 66 mot 49 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med egen sak om privatister i høyere 
utdanning.» 
S.tid. 2735 - 2738 (28.3.95) og enstemmig vedtatt. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Sigurd Manneråk pva. Sp, H og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen vur
dere behovet for å formalisere en videreføring av 
samarbeidet mellom Norges tekniske høgskole og 
Universitetet i Trondheim gjennom tillegg til 
lover.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Forslaget ble trukket.) 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, KrF og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag til endring av arbeidsmiljøloven 
for å løse de problemer som bestemmelser om 
midlertidige ansettelser vil kunne innebære for 
universiteter og høgskoler.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chr. 
Christiansen oversendt fra Odelstinget 21. mars 
1995: «Stortinget ber Regjeringen legge frem sak 
om innføring av egenbetaling for studier på mas
ternivå.» S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

9. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om innføring av en ordning 
med differensiert studiekompetanse, slik at det 

fastsettes faglige minstekrav for opptak til de 
enkelte studier innen høyere utdanning i Norge.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

10. Forslag fra Sigurd Manneråk pva. Sp og Hover
sendt fra Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget 
ber Regjeringen utrede organiseringen av Univer
sitetet i Trondheim i henhold til forslag fra både 
flertallet og mindretallet i innstillingen og fremme 
dette som egen sak for Stortinget. Inntil nytt ved
tak om organisasjonsform er fattet, drives Univer
sitetet i Trondheim etter dagens modell og sty
ring.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Forslaget ble trukket.) 
(Jf. IV, 1.) 

11. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa legge fram forslag om at arbeidsmiljøloven 
også skal gjelde for studenter.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

12. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa praktisere en ordning hvor privatister har 
rett til lån og stipend på lik linje med andre stu
denter.» S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

13. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen inntil videre prakti
sere en ordning med utdanningsstøtte til privatis
ter i henhold til merknader i Innst. O. nr. 40 for 
1994-95.» S.tid. 2735-2738 (28.3 .95) og vedtatt 
mot 3 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

14. Forslag fra Øystein Djupedal og Børre Rønningen 
om utenlandsstudenter fra utviklingsland og Øst
Europa. 
(Vedlegg: hhv. til innst. og inntatt i innst.: Svar
brev av 4.4.95 og 27.4.95 fra statsråd Gudmund 
Hernes til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 144, S.tid. 
3316-3329, 3332 (16.5.95). (2 innst.-forslag fra 
komiteen bifalt (profesjonsutdanning, norskkurs
støtte og kvote for Øst-Europa-studenter). 4 for
slag sendt Regjeringen (2 fra komiteen, l fra Sp, 
SV og KrF, l fra H og Ellen Christiansen)- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

15. Spørsmålet om tilskudd til Bergen Arkitekt Skole. 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 158, S.tid. 
3528-3547, 3554-3555 (30.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens innstilling om å 
opprettholde Bergen Arkitekt Skole som faglig
pedagogisk alternativ til offentlig arkitektutdan
ning, vedtatt med 76 mot 46 stemmer.) 
(Jf. HØGSKOLER I, l og STATSBUDSJETTET 
I, 27.) 
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16. Forslag fra Tove Kari Viken, Ola D. Gløtvold, 
Inga Kvalbukt og Sigurd Manneråk om å utar
beide handlingsplan for legespesialistutdan
ningen og at departementet overtar ansvaret for 
utdanning og godkjenning av legespesialister. 
(Vedlegg: Svarbrev av 16.5.95 fra helseministeren 
til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 55, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 176, S.tid. 
3731-3793, 3803-3804 (7.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens 9-punktsinnstil
ling om legespesialistutdanningen vedtatt, herav 
1-8 enstemmig.) 
(Jf. HELSEVESEN Il, 9.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om praktisering av 

opptakskravene til sykepleiestudiet, S.tid. 
2453-2454 (8.3.95). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om u-landsstudenter 
som er utvist før studiet er fullført fordi oppholds
tillatelsen er utløpt, S.tid. 3022-3023 (3.5.95). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om begrunnelse for å 
redusere de estetiske fagenes omfang i den nye 

Rammeplan for førskolelærerutdanning, S.tid. 
3574-3575 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om universiteter og høgskoler. (Lov om høgre 

utdanning - Norgesnettet.) 
(Vedlegg: l. Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universi
teter og vitenskapelige høgskoler. 2. Lov 16. juni 
1972 nr. 45 om Statens reseptarhøgskole. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: 24 Lov om universiteter og 
høgskoler. Leder Jan Fridthjof Bernt.) 
Ot.prp. 85 (1993-94), ref. O.tid. 571 (13.6.94), 
Innst. O. 40, O.tid. 382-454 (21.3.95), Besl. O. 
42, L.tid. 35-39 (28.3.95), Besl. L. 2, O.tid. 512 
(3.4.95), Besl. O. 49, ref. L.tid. 40 (6.4.95). Lov av 
12. mai 1995. 
(38 forslag i Odelstinget, hvorav 7 sendt Stortin
get. 2 forslag, henholdsvis fra A og SV og fra ko
miteen, bifalt. 4 forslag til innst. fra komiteen 
sendt Stortinget. 6 forslag i Lagtinget, hvorav l fra 
Sp, H og KrF bifalt. (Lagtingsanmerkning - an
merkningen bifalt ved 2. gangs behandling i 
Odelstinget.) 
(Jf. Il, 3- 13.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

281 Bygg- ogfellesutgifter for universitet og høg-
skoler 

(l forslag fra Sp, H og KrF vedr. hev. til nye stu
dieplasser bifalt. l forslag fra komiteen vedr. bev. 
til nye studieplasser bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra May-Helen Molvær Grimstad og Jon 

Lilletun om trafikklærerutdanningen. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.2.96 fra statsråd 
Reidar Sandal til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 2040, lnnst. S. 136, S.tid. 
2975-2976, 2981 (21.3.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

2. Forslag fra Sigurd Manneråk, Jørgen Holte og 
Rita H. Roaldsen om å gjøre arbeidsmiljølovens 
bestemmelser vedrørende arbeidsmiljø gjeldende 
for studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.4.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet, statsrå
den, til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 3088, Innst. S. 196, S.tid. 

3599-3604, 3608-3609 (21.5.96) og avvist. 
(3 forslag, herav l fra SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tannteknikerut

dannelsen, S.tid. 43-44 (11.10.95). 
2. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om et brev fra 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
hvor departementet ber om å bli holdt orientert 
om møter mellom underliggende etater og Stortin
gets organer, S.tid. 1541-1542 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Marit Lefdal om kvaliteten på jord
morutdanninga og krav som EØS-avtalen reiser til 
slik utdanning, S.tid. 2691-2692 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om handlingsplan 
for øktførskolelærerdekning, S.tid. 2692 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om framdriftsplan for 
etablering av høgskoleutdanning innen tanntekni
kerfaget, og sikring av utdanningstilbudet i mel
lomtiden, S.tid. 2955-2956 (20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om det medfører rik
tighet at studenter ved l. avdeling jus tilknyttet 
Merkantilt Institutt AS i Trondheim nektes utdan
ningsstøtte, S.tid. 3387-3388 (8.5.96). 

7. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt, framsatt 
av Marit Lefdal om forskrift for opptak til høgare 
utdanning som ikkje gjev dispensasjon frå kravet 
om bestått eksamen for elevar som er sjuke til 
eksamen, S.tid. 3892 (5.6.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
281 3281 Bygg og fellesutgifter for universitet og høg-

skoler 
( 4 forslag fra komiteen bifalt- vedr. videreutdan
ning av sykepleiere, kjøp av legestudieplasser i 
utlandet, studieavgiftfinansiering av videreutdan
ningsstudier og ikke-oppnevning av et Norgesnet
tråd.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av avtale av 3. septem

ber 1996 mellom Danmark, Finland, Island, No
reg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 598, Innst. S. 40, S.tid. 
1438-1439, 1442 (28.11.96). 

2. Overhalla kommune sender skriv datert 
13. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om Skattedirektoratets innstilling vedrørende 
forslag om at studentene må melde flytting til kom
munene hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 1987 (14.1.97), og vedlagt protokollen. 

3. Namsskogan kommune sender skriv datert 
18. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om hjemstedskommune for studenter. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

4. Interp. frå Oddbjørg Ausda1 Starrfelt om tiltak for 
å stimulera ungdom og vaksne med fag- eller svei
nebrev til å ta høgare utdanning. 
S.tid. 2293-2303 (5.2.97). 

5. Namdalseid kommune sender skriv datert 7. feb
ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet om 
Skattedirektoratets innstilling vedrørende forslag 
om at studentene må melde flytting til kommunene 
hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 2485 (25.2.97), og vedlagt protokollen. 

6. Interp. fra Ola T. Lånke om hvilke verdier og nor
mer som skal være grunnleggende i Det norske 
hus. 
S.tid. 2513-2524 (26.2.97). 
(l forslag fra KrF om å styrke etikkundervisning 
innen høyere utdanning og bedre etisk standard i 
nærings- og finansmiljøene bifalt.) 

7. Etablering av Noregsnettrådet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.2.97 og 20.2.97 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet, statsråden til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 135, S.tid. 
2578-2587, 2630 (6.3.97). 
{l forslag ikke bifalt.) 

8. Flatanger kommune sender skriv datert Il. februar 

1997 med uttalelse om forslag til endring i bestem
melsen for bostedsregistrering av studenter. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

9. Studier i utlandet. (Virkemidler for utradisjonelle 
studieland; høgre grads utdanning og delstudier; 
botillegg og reisestipend; støttetildeling uavhen
gig av studieland; freshmanåret i USA; språkkurs; 
utvekslingsavtaler; gebyrstipend.) 
(Vedlegg: 1.-2. Norske studenter i utlandet i 
1970-71 til 1995-96, 1995-96 fordelt på fag og 
land, totalt. 3. Tildeling lån og stipend 1995-96. 
4. Utenlandsstudenter pr. fylke og %-vis andel av 
befolkningen mellom 15 og 29 år.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 173, S.tid. 
3105-3117, 3118-3120 (29.4.97). 
(6 forslag, herav 2 vedr. gebyrstipend bifalt, hen
holdsvis fra Sp og KrF og fra Sp, SV og KrF. 12 
forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

l O. Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved 
universitet og høgskolar 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 259, S.tid. 
4286-4292, 4313-4314 (17.6.97). 
(4 forslag ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt - om kvoter for primærvitnemål og 
andre kvoter, 3 konkurransepoeng for første
gangstjeneste, og forsøksordning med opptaks
prøve som opptakskriterium.) 

11 . Økt førskole lærerdekning. 
(Vedlegg: Førskolelærermangel pr. 15.12.95.) 
St.meld. 52, ref. S.tid. 3309, lnnst. S. 263, S.tid. 
4292-4298, 4315-4316 (17.6.97). 
(Jf. Ill, 10 og SKOLER l, 1.) 

12. Lærarutdanning. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1996: 22 Lærerutdanning. 
(Mellom krav og ideal.) Leder Kristin Hi/le V alla. 
NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring. Le
der Eivind Smith.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3187, lnnst. S. 285, S.tid. 
4298-4305, 4315 (17.6.97). 
(3 forslag ikke bifalt. 3 forslag fra komiteen 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at elever ved tek

nisk fagskole har startet utdanningen på feilaktige 
premisser, da slik eksamen ikke lenger skal gi 
generell adgang til universiteter og høgskoler, 
S.tid. 2184-2185 (29.1.97). 

2. M.spm. fra Siri Frost Sterri om å bedre matema
tikkunnskapene til barneskole lærere på sjette klas
setrinn, S.tid. 2344-2345 (12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om utlendingsloven 
og hensyn til barns tilknytning til Norge ved å ha 
vokst opp her, i lys av at familier etter 10-15 år har 
blitt nekta videre opphold, S.tid. 2359-2360 
(12.2.97). 

4. M.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre en legespe-
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sialistutdanning som tjener pasientene best og gir 
sykehusstrukturen som trengs for å videreføre 
bosettingsmønsteret, S.tid. 2438-2439 (19.2.97). 

5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om oppfølging av 
Stortingets vedtak for to år siden om å utrede 
mulighetene for å opprette tannlegestudium i 
Tromsø, S.tid. 2701-2702 (12.3.97). 

6. M.spm. fra Tore A. Liltved om å gi IT-industrien 
tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, 
ved økning av antallet data-/IT -studenter, S.tid. 
2748 (19.3.97). 
(Jf. neste sak.) 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å øke elevtilgan
gen til sivilingeniør- og ingeniørstudier med rele
vans for IT-sektoren, S.tid. 2883-2884 (9.4.97). 
(Jf. forrige sak.) 

8. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at praksisdelen i 

sykepleierutdanningen er blitt redusert med 27 
uker etter at utdanningen kom inn under høgskole
systemet, S.tid. 3140- 3141 (30.4.97). 

9. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å auke utdannings
kapasiteten for sjukepleiarar, S.tid. 3412-3413 
(21.5.97). 

l O. M.spm. fra Øystein Djupedal om nedskjæring av 
antallet profesjonsstudieplasser i revidert nasjo
nalbudsjett, i lys av satsingen på eldreomsorg, 
psykiatri, barnehageutbygging og tiårig grunn
skole, S.tid. 3536-3537 (28.5.97). 
(Jf. Il, 11 og SKOLER I, l.) 

11. Sp.spm. fra Jorunn Hage ler om å bevare og vide
reutvikle IT-fagmiljøene i regionsentrene, i lys av 
stor IT -satsing på F omebu med sentralisering av 
fagkunnskap, S.tid. 3761-3763 (4.6.97). 



-279- Høgskoler 

HØGSKOLER 

Se også: HØGRE UTDANNING, PRIVATSKOLER, SKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, 
UTDANNING, VITENSKAP, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
264 3264 Norges Handelshøyskole 
265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthåndverksskoler 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 Norges musikkhøgskole 
2 70 Nordisk høgskole for husholdsvitenskap 
271 Statens høgskoler for scenekunst 
274 3274 Regionale høyskoler 
281 Bygg- ogfellesutgifter for universitet og høg

skoler 
282 Privat høgskoleutdanning 

1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
240 og 274, integrering av Den norske kirkes 
menighetshøgskole i Høgskolen i Stavanger.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner og 

Ingvald Godal om endring av forskrift om opptak 
til regionale høyskoler (tilleggspoeng for militær
tjeneste). 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 27.1.94 fra 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
om tilleggspoeng også for kvinner.) 

Dok. 8: 22, ref. S.tid. 2002, Innst. S. 108, S.tid. 
2861-2865 (14.4.94) og vedlagt protokollen. 

2. Riksrevisjonens antegnelser av 8. oktober 1993 til 
Landbruksdepartementet vedrørende «Om sider 
ved den økonomiske virksomheten ved Norges 
landbrukshøgskole (NLH)». 
(Vedlegg: Presentasjon av høgskolen. Gjennom
gåelse av regelverk, rutiner. Konklusjon med for
slag til tiltak. Tabeller. Undervedlegg: I. Inntekter 
og utgifter fordelt på statsregnskapsposter. Il. Stil
lingsfordeling. Ill. Permisjoner. Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 3.5.94 fra Landbruksdepartementet, 
v/statsråden, til kontroll- og konstitusjonskomi
teen og svarbrev av 28.4.94 fra Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet, v/statsråden 
om praktisering av eiendomsretten til forsknings
resultat.) 
Dok. 1: 2, ref. S.tid. 2422, lnnst. S. 137, S.tid. 
4084-4085, 4087 (9.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om vedtaket om at 

fellesadministrasjonen for høgskulane i Telemark 
skalliggje i Porsgrunn, og om den faglege utbyg
ginga i Bø og på Notodden, S.tid. 316-317 
(3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å stoppe praksisen 
ved Menighetsfakultetet med at mannlige prestes
tudenter kan nekte å ha øvelsesgudstjeneste sam
men med kvinnelige medstudenter, S.tid. 
2743-2744 (23.3.94). 

3. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen, framsatt av Ivar B. 
Prestbakmo om at Høgskolen i Harstad er den 
eneste med et «rent» studium i reiseliv og turisme 
som ikke deltar i bedriftsstipendiatordningen for 
reiselivsnæringen, S.tid. 2965 (20.4.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
264 3264 Norges Handelshøyskole 

265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
266 3266 Statlige kunstakademier 
267 3267 Statens kunsthåndverkhøyskoler 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
2 71 Statens høgskoler for scenekunst 
274 3274 Statlige høgskoler 
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281 Bygg- ogfellesutgifter for universitet og høg
skoler 

282 Privat høgskoleutdanning 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 281 Bygg og felles
utgifter for universiteter og høyskoler- overføring 
av hev. til Høgskolen i Narvik og Høgskolen 
Stord/Haugesund til kap. 2445 under Administra
sjonsdepartementet.) 
(Vedlegg til Innst.: Svarbrev av 9.11.94 og 
30.11.94 fra Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet til kirke-, utdannings- og forsknings
komiteen vedr. ubenyttede midler til nytt Univer
sitetsbibliotek i Oslo og Trygdekassegården ved 
Universitetet i Bergen.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 
(Jf. STATSEIENDOMMER Il, 1.) 

2. Spørsmålet om tilskudd til Bergen Arkitekt Skole. 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 158, S.tid. 
3528- 3547, 3554-3555 (30.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens innstilling om å 
opprettholde Bergen Arkitekt Skole som faglig
pedagogisk alternativ til offentlig arkitektutdan
ning, vedtatt med 7 6 mot 46 stemmer.) 
(Jf. I, l og STATSBUDSJETTET I, 27.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad 

om Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), 
som har søkt om å ta etablere et tilrettelagt desen-

tralisert høgskoletilbud i informatikk for bevegel
seshemmede i Folldal kommune, S.tid. 
2200-2201 (8.2.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om de nye høgsko
lene som preges av sterk uro pga. strammere øko
nomiske rammer etter at driftskostnadene pr. stu
dent er redusert for tredje år på rad, S.tid. 
2602-2603 (15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Ottar Kaldhol om løyving av midler 
til ein visuell navigasjonssimulator til Høgskulen i 
Alesund, S.tid. 3578-3579 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om universiteter og høgskoler. (Lov om høgre 

utdanning - Norgesnettet.) 
(Vedlegg: l. Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universi
teter og vitenskapelige høgskoler. 2. Lov 16. juni 
1972 nr. 45 om Statens reseptarhøgskole. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: 24 Lov om universiteter og 
høgskoler. Leder Jan Fridthjof Bernt.) 
Ot.prp. 85 (1993-94), ref. O.tid. 571 (13.6.94), 
Innst. O. 40, O.tid. 382-454 (21.3.95), Besl. O. 
42, L.tid. 35-39 (28.3.95), Besl. L. 2, O.tid. 512 
(3.4.95), Besl. O. 49, ref. L.tid. 40 (6.4.95). Lov av 
12. mai 1995. 
(38 forslag i Odelstinget, hvorav 7 sendt Stortin
get. 2 forslag, henholdsvis fra A og SV og fra ko
miteen, bifalt. 4 forslag til innst. fra komiteen 
sendt Stortinget. 6 forslag i Lagtinget, hvorav l fra 
Sp, H og KrF bifalt. (Lagtingsanmerkning - an
merkningen bifalt ved 2. gangs behandling 
Odelstinget.) 
(Jf. HØGRE UTDANNING Il, 3-13.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap. : 
264 3264 Norges Handelshøyskole 
265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
273 3273 Statlige kunstfaghøgskoler 
274 3274 Statlige høgskoler 
281 Bygg- og fellesutgifter for universitet og høg

skoler 
282 Privat høgskoleutdanning 

l l 24 4 l 24 Norges landbrukshøgskole 
l l 26 4 l 26 Norges veterinærhøgskole 
(l forslag fra A, H og Ellen Christiansen vedr. bev. 
til Norges landbrukshøgskole bifalt.) 

2. Omorganisering av høgre utdanning og forsking 
på landbruksområdet. (Overføring av Norges 
landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole 
til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet; ev. opprettelse av en offentlig stiftelse for an
vendt landbruks forskning.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1994: 16 Den grønne grein på 
kunnskapens tre. Leder Arne Alsåker Spilde.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 460, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg 2, S.tid. 1697-1700, 1717 (14.12.95). 
(Komiteens forslag til vedtak om framlegging av 
en egen sak om organisering av høgre utdanning 
og forskning innen landbrukssektoren - enstem
mig bifalt.) 
(Jf. Il, 4.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 281 Bygg og felles
utgifter for universitet og høgskoler.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1124 
Norges landbrukshøgskole.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, Innst. S. 49, S.tid. 1528, 
1531 (5.12.95). 

3. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende 
Høgskolen i Harstad - oppretting av 3 år på rei
selivsstudiet. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

4. Omorganisering av høgre utdanning og sektor
forskning på landbruksområdet. (Overføring av 
Norges landbrukshøgskole og Norges veterinær
høgskole til Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet fra I.l. 97.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 269, S.tid. 
4598-4599, 4615 (20.6.96). 
(l forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland omfritak 

for eksamen i kristendomskunnskap for lærarsku
lestudentar som alt har mellomfag i kristendoms
kunnskap, S.tid. 1411-1412 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å vur
dere om OLs pressesenter på Lillehammer kan tas 
i bruk til utdanningsformål, S.tid. 1412-1413 
(29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Laila Ka/and om ulik fordeling av til
delingar til dei statlege høgskulane, spesielt høg
skulane i Volda og Molde, S.tid. 2166-2167 
(31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Arild Lund om problemer ved siste 
samordnede opptak til sykepleierutdanning, S.tid. 
2357 (14.2.96). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tilbudet innen 
maritim høgskoleutdanning ved Høgskolen Stord/ 
Haugesund, S.tid. 2447-2448 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ulik 
praktisering av ordninga med fordjupingspoeng 
mellom universitet og høgskular, S.tid. 
3014-3015 (27.3.96). 

7. Sp.spm. fra Arne Haukvik om samanslåing av fem 
kunstfagskular, S.tid. 3106-3107 (17.4.96). 

8. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om egen studentsam
skipnad ved Høgskolen i Nesna, S.tid. 3386-3387 
(8.5.96). 

9. Sp.spm. fra Håkon Giil om tiltak for å sikre stu
dentane ved Høgskolen i Bergen rett til fritt å ve/ja 
målform i alt skrift/eg arbeid, S.tid. 3541-3542 
(15.5.96). 

1996-97 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

men de Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
men tet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

264 3264 Norges Handelshøyskole 
265 3265 Arkitekthøgskolen i Oslo 
268 3268 Norges idrettshøgskole 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
273 3273 Statlige kunsthøgskoler 
274 3274 Statlige høgskoler 
278 3278 Norges landbrukshøgskole 
279 3279 Norges veterinærhøgskole 
281 3281 Bygg og fellesutgifter for universitet og høg-

skoler 
282 Privat høgskoleutdanning 

(2 forslag fra komiteen bifalt- vedr. videreutdan-
ning av sykepleiere og en gjennomgang av statlige 
høgskolers økonomiske situasjon.) 

l. 

2. 

3. 

4. 

Il. Alminnelige saker: 
Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1124/ 
4124.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 68, S.tid. 1603, 
1613-1614 (10.12.96). 
Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 274/3274, Høgskolen i 
Ålesund m.v.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 
Etablering av Noregsnettrådet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.2.97 og 20.2.97 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet, statsråden til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 135, S.tid. 
2578-2587, 2630 (6.3.97). 
(l forslag ikke bifalt.) 
Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved 
universitet og høgskolar 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3187, lnnst. S. 259, S.tid. 
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4286-4292,4313-4314 (17.6.97). 
( 4 forslag ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt - om kvoter for primærvitnemål og 
andre kvoter, 3 konkurransepoeng for første
gangstjeneste, og forsøksordning med opptaks
prøve som opptakskriterium.) 

Ill. Spørsmål: 
I. Sp.spm. fra Jørgen Holte om at høgskular som 

uteksaminerer hovudfagsstudentar på normert tid 
ikkje får utbetalt bonus, slik universiteta får, S.tid. 
2569-2570 (5.3.97). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at halvparten av rek
torane ved høgskulane forlet posten sin, og fire av 
sju avdelingsleiarar ved Høgskolen i Oslo ikkje vil 
ta attval, S.tid. 2925-2926 (16.4.97). 

3. M.spm. fra Rita H. Roaldsen om at høgskolerefor
men og stramme budsjetter kan redusere høgsko
lenes desentraliserte studietilbud og distriktsprak
sis, bl.a. ved Høgskolen i Tromsø, S.tid. 
3126-3127 (30.4.97). 

4. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at praksisdelen i 

sykepleierutdanningen er blitt redusert med 27 
uker etter at utdanningen kom inn under høgskole
systemet, S.tid. 3140-3141 (30.4.97). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om framtidig styre
sammensetning ved Høgskolen i Stavanger, da det 
i dag som et unntak fra normalreglementet er eks
temt styreflertall, S.tid. 3142-3143 (30.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov om universiteter og høgskoler av 

12. mai 1995 nr. 22. (Lovhjemling av kunsthøg
skoler; Sametingets rett til å innstille eksterne sty
remedlemmer til Samisk høgskole; utestengning 
fra klinisk undervisning grunnet straffbare for
hold.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 23.5.97 fa Universi
tetsrådet til kirke, utdannings- og forskningskomi
teen. 2. Brev av 27.5.97 fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 642, Innst. O. 99, O.tid. 
841-842, 870-872 (5.6.97), Besl. O. ll1, L.tid. 57 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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IDRETT 

Se også: KUL TUR, UNGDOMSARBEID 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 

268 3268 Norges idrettshøgskole 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap. : 

341 Idrettsformål 
390 3390 De olympiske vinterlekene 1994 
395 Paralympics 94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune, kulturutvalget, sender 

uttalelse datert 14. februar 1994 vedrørende utvik
lingen av stønadsordningen «Tippemidler til an
legg for idrett og friluftsliv». 
Ref. S.tid. 2425 (24.2.94), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tiltak for at design

programmet for OL '94 skal komme alle arena
kommunene i OL-regionen til gode, S.tid. 
1709-1710 (15.12.93). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å sikra dei tilsette i 
LOOC meir like vilkår, på bakgrunn av etterløns
avtalen til direktør Henrik Andenæs, S. tid. 1711 
(15.12.93). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at idrettsungdom ik
kje har råd til å ta imot premiar, med skatten på 
Trine Hattestad sin premie for verdsmeistertittelen 
i spyd 1993 som døme, S. tid. 1884-1886 
(12.1.94). 

4. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om at en kioskeier 
på Gjøvik er blitt offer for en avtale mellom 
LOOC og Gjøvik kommune om at det ikke skal 
være kommersiell virksomhet innenfor en viss 
avstand rundt OL-anleggene, S.tid. 2018 (2.2.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
268 3268 Norges idrettshøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
3 41 Idrettsformål 

3390 OL-inntekter 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

revurdere departementets nye krav til kommunale 
planer for å kunne behandle og imøtekomme søk
nader om tippemidler, S.tid. 305-306 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å ansette trenere i 

idrettslag på midlertidig basis, S.tid. 2086-2087 
(1 .2.95). 

3. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om muligheter for å 
kombinere utdanning og toppidrett innenfor ram
men av Reform 94, samt videreføring av topp
idrettsprosjektene ved Wang Handelsskole og 
Gymnas og Norges Toppidrettsgymnas, S.tid. 
2451-2452 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kjønnstesting av 
idrettsjenter i forbindelse med junior-VM i alpint 
på Voss i mars 1995 er i overensstemmelse med 
lov om medisinsk bruk av bioteknologi, S.tid. 
3209-3210 (10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen om opphevelse av lov av 

12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell 
boksing. 
Dok. 8: 21, ref. O.tid. 269, Innst. O. 48, O.tid. 
671-679 (19.5 .95) og ikke bifalt. 
(l forslag om dispensasjonsadgang ikke bifalt.) 



Idrett -284-

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
268 3268 Norges idrettshøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17 .11.95). 
Budsjett-kap. : 
341 Idrettsformål 

3390 OL-inntekter 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om offentlig

gjøring av NILUs rapport om utslipp av nitrogen
oksidgass i ishaller, S.tid. 941-942 (15 .11.95). 

2. Sp.spm. fra Grethe Fossli om bruk av Norges 
Idrettsforbunds kunnskaper om antidopingarbeid 
innenfor den organiserte idretten, S. tid. 
1982-1983 (10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om prioritering av skian
legg med status som nasjonalt anlegg for vinter
idrett, S.tid. 2208-2210 (7.2.96). 

4. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om konsekven
sene av Bosman-dommen for bredde- og rekrut
teringsarbeidet i de aldersbestemte klassene i 
norsk fotball, S.tid. 2697-2698 ( 6.3. 96). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om genetisk kjønnstest
ing av idrettsjenter, S.tid. 3180-3181 (24.4.96). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om lov om medisinsk 
bruk av bioteknologi, og genetisk kjønnstesting av 
idrettsutøvere, S.tid. 3372 (8.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
268 3268 Norges idrettshøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
341 Idrettsformål 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Øystein Djupedal, Jorunn Hageler og 

Inge Myrvoll om virkemidler for å sikre nasjonal 
TV-dekning av viktige sportsbegivenheter. 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 163, S.tid. 
3335-3343, 3366 (15.5 .97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av SV og KrF, ikke bifalt. Ko
miteens innst. Il om tiltak for nasjonal TV -dek
ning bifalt.) 
(Jf. Ill, l og 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om at TV-ret

tigheter for store sportsbegivenheter selges til 
utenlandske selskaper med videresalg til selskaper 
med begrenset dekning i Norge, S.tid. 1387-1388 
(27.11.96). 
(Jf. sak 3.) 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å hjelpe til med å 
vidareføre Olympic Aid-aksjonen, som Norges 
Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite vil 
halde fram med, S.tid. 2004-2005 (15.1.97). 

3. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om et initiativ 
etter et varslet forslag fra EU om at TV-rettigheter 
til store idrettsarrangement skal gå til kanaler 
med stor dekning, S. tid. 2337-2338 (12.2.97). 
(Jf. sak 1.) 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at det at skikretsene 
følger fylkesgrensene vanskeliggjør deltakelse for 
mange utøvere i bl.a. kretsmesterskap og viktige 
uttakingsrenn, S. tid. 2571 (5.3.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknolo

gi. (Forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørig
het for annet enn medisinske formål) . 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 397, Innst. O. 60, O.tid. 
529-530, 548 (15.4.97), Besl. O. 79, L.tid. 37 
(24.4.97). Lov av 16. mai 1997. 
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INDUSTRI 

Se også: BERGVERK, INDUSTRIUTBYGGING, STATSBEDRIFTER, VERFTSINDUSTRI 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

90 l 3 90 l Styret for det industrielle rettsvern 
94 l Bedriftsveiledning 
942 Statens veiledningskontor for oppfinnere 
943 Standardiseringsarbeid 
990 Industri- og forsyningsberedskap 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

(l forslag fra KrF sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Anders Talleraas, Svein Ludvigsen og 

Gunnar Fatland om å gjøre Næringslovutvalget til 
et permanent organ. 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1529 (6.12.93), og vedtatt 
ikke tatt under behandling i henhold til § 4 7. 

2. Betaling av dei private aksjane i Den Norske Indu
stribank AlS. 
(Vedlegg: Rettsbok for voldgiftsretten.) 
St.prp. 99 (1992-93), ref. S.tid. 700, Innst. S. 55, 
S.tid. 1731 (16.12.93). 

3. Framlegg frå Lars Sponheim om tiltak for å redu
sere det offentlege skjemaveldet overfor små 
bedrifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.5.94 fra stats
råd Nils Totland til familie-, kultur- og administra
sjonskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 168, S.tid. 
4511-4515, 4517 (16.6.94) og sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 
(l forslag fra komiteen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 10. juni 1994 vedrørende Aker Verdal. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

5. Forslag fra Anders Tallerås, Svein Ludvigsen, 
Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om innføring 
av frister for forvaltningens saksbehandling. 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1529 (6.12.93) og ikke 
behandlet. 

6. Omstillingstiltak for den landbruksbaserte næ
ringsmiddelindustrien. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av bransjene i den land-

bruksbaserte næringsmiddelindustrien. 2. Liste 
over Annex Il-varer. 3. Konkurransestrategier for 
norsk mat.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke behand
let. 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om investeringer ved 

Fundia Norsk Jernverk AlS for å sikre arbeidsplas
ser, S. tid. 302-303 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorvidt det er van
lig at statseid norsk våpenindustri betaler million
beløp i honorar til privatpersoner som skaffer 
disse bedriftene eksportkontrakter, S.tid. 329-330 
(3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om å gje konsesjon i sam
band med tre tyske statsborgarar sitt kjøp av ein 
eigedom på 300 daa i Hamarøy kommune med 14 
bustadeinheiter og eit service-senter, S.tid. 
332-334 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at norske bedrifter, 
t.d. Chrifa Fabrikker AlS i Nissedal, vert diskrimi
nerte av norske myndigheiter på heimemarkna
den, S.tid. 712-713 (17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om å tilføre ferdig
husprodusenter markedsføringsressurser, bl.a. via 
Norges Eksportråd og NorBuild, slik at eksporten 
kan økes, S.tid. 1546 (8.12.93). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om samfunnsmessig 
styring for å sikre norske industriarbeidsplasser, i 
lys av at oppdraget for bygging av Troll Fase I ble 
tildelt det nederlandske selskapet Grootint, S.tid. 
1576-1577 (8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å offentleggjere rap
porten frå Rebild Marketing Management AlS til 
Europautgreiinga om verknadene for næringsmid
delindustrien ved ein EF-medlemskap, S.tid. 
1695-1696 (15.12.93). 

8. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om den moralske 
og etiske standarden i deler av norsk næringsliv, 
etter avsløringer av ulovlige skattetransaksjoner 
foretatt av flere næringslivsledere og selskaper, 
S.tid. 2092-2094 (9.2.94). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å forhindre at de pri
vate aksjonærene i Norsk Jern Holding AS, der
iblant Elkem, tar ut 65 mill. kroner i utbytte for 
1993, S.tid. 2456-2457 (2.3.94). 
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l O. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorvidt bruk av 
den såkalte Rana-milliarden i Fundia Norsk Jern
verk er i strid med EØS sitt regelverk, S.tid. 
2459-2460 (2.3.94). 

11. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økningen i 
utbetalingen av utbytte til eierne av større norske 
selskaper, muliggjort av overskudd som i stor grad 
skyldes moderate lønnsoppgjør og avgiftslettelser, 
S.tid. 2561-2562 (16.3.94). 

12. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om hvorfor Handels
og Servicenæringens Hovedorganisasjon ikke er 
representert i Forum for verdiskaping, S.tid. 
2722-2724 (23.3.94). 

13. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om ret
ningslinjer for fredning av moderne industribygg, 
aktualisert av at Det Norske Veritas' kontorbygg 

er til vurdering hos Riksantikvaren, S.tid. 
3695-3696 (25.5.94). 

14. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å gi nærings
middelindustrien overgangsordninger og reelle 
muligheter til omstilling til den nye markedssitua
sjonen som EU vil innebære, S.tid. 3859-3860 
(1.6.94). 

15. Sp.spm. fra Morten Lund om å unngå sentralise
ring i næringsmiddelindustrien, i lys av at 65 an
satte ved Stabburet AlS i Trondheim har fått for
håndsvarsel om oppsigelse, S.tid. 3862-3863 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om erverv av næringsvirksomhet. 

Ot.prp. 88, ref. O.tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

901 3901 Styret for det industrielle rettsvern 
903 Standardisering 
91 O Statens veiledningskontor for oppfinnere 
9 l l Bedriftsveiledning 
990 Industri- og forsyningsberedskap 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omstillingstiltak for den landbruksbaserte næ

ringsmiddelindustrien- tiltak i 1994. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av bransjene i den land
bruksbaserte næringsmiddelindustrien. 2. Liste 
over Annex Il-varer. 3. Konkurransestrategiar for 
norsk mat.) 
St.prp. 60 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1993-94), 
Innst. S. 2, S.tid. 91-114 (11.10.94). 
(2 forslag fra Sp og 4 forslag fra KrF og SV -
ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Anders Tallerås, Svein Ludvigsen, 
Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om innføring 
av frister for forvaltningens saksbehandling. 
Dok. 8: 14 (1993-94), ref. S.tid. 1529 (1993-94), 
Innst. S. 8, S.tid. 799 (31.10.94) og enstemmig 
bifalt. 

3. Forslag fra Unn Aarrestad på vegne av Sp og SV 
oversendt frå Odelstinget 13. desember 1994: 
«Regjeringa vert oppmoda om å leggje fram ei 
stortingsmelding med ein samla strategi for å sikre 
norsk eigarskap i næringslivet.» 
S.tid. 1687-1688 (19.12.94) og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, l.) 

4. Forslag frå Øystein Djupedal på vegne av SV 
oversendt frå Odelstinget 13. desember 1994: 
«Stortinget ber Regjeringa vurdere å innføre eit 
sikringsfond som kan gripe inn mot eventuell 
utflagging, nedlegging eller uønska oppkjøp.» 
S.tid. 1688 (19.12.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

5. Samtykke til l) ratifikasjon av Konvensjon om 
internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjen
stander, undertegnet 29. mars 1972, 2) tiltredelse 
til Konvensjon om registrering av gjenstander 
som er skutt ut i verdensrommet, av 12. november 
1974. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 83, S.tid. 
2341-2342, 2369 (23.2.95) og enstemmig vedtatt. 

6. Interp. fra Tore Nordtun om tiltak for å bevare og 
videreutvikle fagmiljøene tilknyttet oljevirksomhe
ten, med bakgrunn i nedbyggingen som preger 
verksindustri og oljeselskaper på Vestlandet. 
S.tid. 3288- 3304 (15.5.95). 
(l forslag fra Tore Nordtun sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

7. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 3555-3557 (30.5.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling i henhold til 
§47. 
(l forslag fra H om å sende saken til kommunalko
miteen ikke bifalt.) 

8. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 
europeiske romfartsorganisasjon (European 
Space Agency) i en fireårsperiode ( 1991-1994). 
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(Vedlegg: l. Offentlig styring av norsk romvirk
somhet. 2. Norsk romvirksomhet med hovedvekt 
på ESA-samarbeidet. 3. Status for virksomheten 
og oppnådde resultater. 4. Perspektiver fremover.) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om mulighet for å gjen

nomføre bransje- eller foretaksspesifikkefritakfor 
alminnelige/generelle skatter og avgifter ved et 
EU-medlemskap, S.tid. 535-536 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Geir Thoresen om hvorvidt EØS
avtalen kan hindre EU i å innføre kvotebegrens
ninger for norsk avispapir ved finsk og svensk 
medlemskap, S.tid. 541-542 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om hvilke varer impor
tert fra tredjeland som vil få høyere tollsatser ved 
et EU-medlemskap, og næringslivets merutgifter i 
den forbindelsen, S.tid. 549-551 (26.10.94). 

4. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om hvorvidt nors
ke myndigheter vil kunne legge opp til et «to
pris»-system for kraft ved et eventuelt EU-med
lemskap, S.tid. 561-562 (26.10.94). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at mest alle kon
traktane på leveransar til det nye gassanlegget på 
Kollsnes ved Bergen skal ha gått til utanlandske 
bedrifter, S.tid. 566-568 (26.10.94). 

6. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sikre videre 
drift ved PLM Moss Glassverk når det gjelder pro
duksjon og gjenvinning av glass i Norge, S.tid. 
1628-1629 (14.12.94). 

7. Sp.spm. fra Arild Lund om statsforetaket SIVA, 
Selskapet for industrivekst, som ved 100 prosent 
eierskap og ekstraordinære garantistillelser i 
bedriften Excon har brutt sine vedtekter, S.tid. 
1890-1891 (18.1.95). 

8. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om en avtale mel
lom Norske Skog og Miljøverndepartementet om 
bygging av en returpapirfabrikk som etter planen 
skulle være ferdig i 1995, S.tid. 1896-1897 
(18.1.95). 

9. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvilke prinsip
per som ligger til grunn for NSBs intensjonsavta
ler, og om forespørsler om leveranser av rullende 
materiale sendes ut på anbud, S.tid. 1899-1900 
(18.1.95). 

10. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Konkurransetil
synets oppfølging etter at Freia ble presset til å gi 
opp egendistribusjonen, med den følge at 114 ar
beidsplasser er gått tapt, S.tid. 1969-1971 
(25.1.95). 

11. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å bidra til at NATEK 
AlS vederlagsfritt/år overta Norsk Forsvarstekno
logi AlS sitt anlegg og kontraktar knytta til avde
linga i Narvik, S.tid. 1971-1972 (25.1.95). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bedriftseier Stig 
Drønnen i Ålesund som blir straffeforfulgt fordi 
noen ansatte har arbeidet for mye overtid for å 

sikre bedriften arbeidsoppdrag, S.tid. 2224-2226 
(15.2.95). 

13. Sp.spm. fra Jan Simonsen om bedrifter i Stavan
ger som står i fare for å måtte trappe ned pga. mil
jøpålegg fra Statens forurensningstilsyn når det 
gjelder støybegrensning, S.tid. 2226-2228 
(15.2.95). 

14. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om å auka syssel
settinga i små og mellomstore bedrifter, S.tid. 
2251-2252 (15.2.95). 

15. Sp.spm. fra Reidar Johansen om et eventuelt salg 
av bedriften Nespo AS i Mosjøen til interesser i 
utlandet, S.tid. 2253-2254 (15.2.95). 

16. Sp.spm. fra Hans J Røsjorde om en gjennomgang 
av varslingsrutinene for rakettutskytinger fra 
Andøya, S.tid. 2436-2437 (8.3.95). 

17. Sp.spm. fra Karin Lian omforenkling av skjema
veldet for næringslivet, S.tid. 2625-2626 
(15.3.95). 

18. Sp.spm. fra Paul Chaffey om salg av Tofte indu
striers klorfabrikk i Hurum til India strider mot 
internasjonale avtaler og intensjonserklæringer 
om eksport av miljøskadelig teknologi til u-land, 
S.tid. 2674-2675 (22.3.95). 

19. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Patentsty
ret som har innvilget patent på tre naturlig fore
kommende bakterier, i strid med tidligere uttalel
ser fra Regjering og Storting, S.tid. 2686-2687 
(22.3.95). 
(Jf. Ill, 24) 

20. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om SNDs 
rolle som finansiell kilde for spesielle utviklings
prosjekter bør styrkes, når bedriften 3 H Vacuum 
AS på Notodden kreves solgt til det tyske selska
pet Knorr, etter at SND har støttet den i en pro
duktutviklingsperiode, S.tid. 2698-2700 
(22.3.95). 

21. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Snøfrid Skaare om at norske bedrifter til tross for 
vedtatte regler for offentlige anskaffelser i EØS
avtalen blir diskriminert fordi denne overses, 
S.tid. 2755-2756 (29.3.95). 

22. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om manglende opp
drag til oljevirksomheten for næringslivet i Midt
Norge og Nord- Norge, som ikke er i samsvar med 
Stortingets ønsker om at lokalt næringsliv skal 
delta i konkurransen, S.tid. 2971-2972 (26.4.95). 

23. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at avgiftene til 
Brønnøysundregistra har vorte for dyre, og særleg 
går ut over småbedrifter, S.tid. 3216-3218 
(10.5.95). 

24. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om nye for
skrifter til patent/oven, spesielt med tanke på 
patenter knyttet til naturlig forekommende orga
nismer, S.tid. 3503-3504 (24.5.95). 
(Jf. Ill, 19) 

25. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om utnytting av 
ledige industriarealer som Norsk Vekst A/S eier 
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på Kaldnes i Tønsberg, S.tid. 3510-3511 
(24.5.95). 

26. Sp.spm. fra Morten Lund om det er tatt hensyn til 
småbedriftene ved oppnevning og utforming av 
mandatet til det nye næringspolitikkutvalget, S.tid. 
3595-3597 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om erverv av næringsvirksomhet. (Til erstat

ning av regler i industrikonsesjonsloven om utlen
dingers erverv av fast eiendom - tilpassing til 
EØS-regelverket.) 
Ot.prp. 88 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 16, O.tid. 182-221 (13.12.94), Besl. O. 
18, L.tid. 20-23 (16.12.94). Lov av 23. desember 
1994. 

(6 forslag i Odelstinget, hvorav 4 ikke bifalt. 2 for
slag sendt Stortinget, henholdsvis fra Sp og SV 
(sendt Regjeringen) og fra SV (ikke bifalt). 2 for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og 4.) 

2. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. 
(Vedlegg: l. Protokoll 27. juni 1989 til overens
komsten 14. april 1891 om den internasjonale re
gistrering av varemerker (Madridprotokollen 
1989) i engelsk originaltekst og i norsk overset
telse. 2. Utkast til revidert varemerkelov, 1994 
(utredning avgitt til Justisdepartementet 15. august 
1994).) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 688 (30.5.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

90 l 390 l Styret for det industrielle rettsvern 
903 Standardisering 
91 O Statens veiledningskontor for oppfinnere 
911 Bedriftsveiledning 
990 Industri- og forsyningsberedskap 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

(l forslag fra næringskomiteen vedr. Styret for det 
industrielle rettsvern bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Næringspolitisk redegjørelse av nærings- og ener

giministeren (lønnspolitikk og konkurranseevne; 
statlige næringspolitiske oppgaver; markedsad
gang og konkurranseforhold, videreutvikling av 
WTO-avtalen, skipsbyggingssubsidier, EØS
avtalen, offentlige anskaffelser; markedsregule
ring, samspill mellom offentlig og privat sektor; 
landbruksbasert næringsmiddelindustri, fiskein
dustri, petroleumssektoren; omstillingstiltak, 
SND, gebyrer til Foretaksregisteret; FoU og kom
petanse; eierskap og kapitaltilgang i næringslivet; 
tjenesteytende sektor, informasjonsteknologi, hus
holdningsrettet tjenesteyting). 
S.tid. 32-39 (10.10.95), S.tid. 318-358, 371-374 
(debatt 26.10.95). 
(7 forslag; l fra SV sendt Regjeringen og 5 bifalt
l fra Sp og l fra KrF om tiltak mot skjemaveldet, l 
fra KrF om stimulering av FoU-innsats, l fra SV 
om en melding om eierskap, og l fra V om kart
legging av småbedrifters rammevilkår.) 

2. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 
europeiske romfartsorganisasjon (European Space 
Agency) i en fireårsperiode (1991-1994). 

(Vedlegg: Offentlig styring av norsk romvirksom
het; Norsk romvirksomhet med hovedvekt på 
ESA -samarbeidet.) 
Dok. 3: 8 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 31, S.tid. 635-636, 637 (7.11.95). 

3. lnterp. fra Gunnar Fatland om en mer realistisk 
avveining mellom nærings- og miljøpolitiske mål
settinger ved fastsetting av miljø- og støykrav til 
industrivirksomhet i byområdene. 
S.tid. 2077-2086, 2087 (23.1.96). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. sak 6.) 

4. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 2, ref. S.tid. 39, Innst. S. 130, S.tid. 
2844-2851, 2866-2867 (14.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Reidar Johansen og Erik Solheim om å 
be Regjeringen fremme forslag om endringer i lov 
om erverv av næringsvirksomhet. (Terskel for 
konsesjonsbehandling på 20 prosents eierandel, 
full konsesjonsbehandling for store selskaper, 
m.v.) 
Dok. 8: 83, ref. S.tid. 3354, lnnst. S. 230, S.tid. 
4126-4133, 4136 (11.6.96) og avvist. 
(Forslaget, framsatt pva. Sp og SV, ikke bifalt.) 

6. Stavanger kommune sender brev datert 19. juni 
1996 vedrørende rammevilkår for norsk industri. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. Il, 3.) 

7. Forslag fra Terje Riis-Johansen om å be Regje
ringa medvirke til at norsk eierskap blir sikret ved 
det forestående aksjesalg i Borealis AS. 
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Dok. 8: 94, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å gjera opphog

ginga av Brent Spar-plattforma til eit pilotprosjekt 
med tanke på opparbeiding av norsk kompetanse 
på dette området, S.tid. 311-312 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om strategiar for å 
styrkja norsk eigarskap i næringslivet, S.tid. 
315-316 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om retningslinjer 
for praktiseringen ved salg av gjenvunnet kraft i 
industrien, S.tid. 1555-1556 (6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Morten Lund om hvordan sentrale 
myndigheter kan bidra til et tilbakesalg av Autro
nica AlS fra et engelsk selskap til en aktuell lokal 
kjøper, S.tid. 1556-1557 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om næringslivets 
behov for en samlet oversikt over EØS-reglene, 
S.tid. 1993-1994 (10.1.96). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om nedlegging av 
AlS Heger på Rjukan og flytting av produksjons
utstyret til Wales, S.tid. 2204 (7.2.96). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om tiltak for å hindra 
utflytting av verksemd ved AS Freia i Oslo, S.tid. 
3164-3165 (24.4.96). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om vurde
ring av et nytt sikkerhetssystem for frigjøring av 
heiser for bruk i helsesektoren, S.tid. 3368 
(8.5.96). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om nedleggelse av 
Levahn Industrier AS i Oslo, og tiltak for å ivareta 

kompetansen og arbeidsplassene, S. tid. 
3615-3616 (22.5.96). 

l O. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om tiltak for å hindre 
oppkjøp av riggselskapet Transocean i Tananger, 
S.tid. 3713-3714 (29.5.96). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Philip Morris
konsemets salg av sukkervaredivisjonen ved AS 
Freia, S.tid. 3889-3890 (5.6.96). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om eit nytt regelverk for 
offentlege innkjøp som kan gjere det vanskelegare 
for små bedrifter å delta i anbudskonkurransen, 
S.tid. 3890-3891 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. 

(Varemerkeregistrering for andre enn næringsdri
vende; utvidelse av vern for kjente merker; end
ringer i saksbehandlingsreglene; TRIPS-avtalen; 
tiltredelse til Madridprotokollen 1989.) 
(Vedlegg: l. Protokoll 27. juni 1989 til overens
komsten 14. april 1891 om den internasjonale re
gistrering av varemerker (Madridprotokollen 
1989) i engelsk originaltekst og i norsk overset
telse. 2. Utkast til revidert varemerkelov, 1994 
(utredning avgitt til Justisdepartementet 15. august 
1994).) 
Ot.prp. 59 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 11, O.tid. 50-64 (1.12.95), Besl. O. 16, 
L.tid. 9 (18.12.95). Lov av 22. desember. 

2. Endringer i lovgivnngen om industrielt rettsvern 
m.m. (TRIPS-avtalen). 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

901 3901 Styret for det industrielle rettsvern 
903 Standardisering 
91 O Statens veiledningskontor for oppfinnere 
911 Bedriftsveiledning 
990 Industri- og forsyningsberedskap 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Terje Riis-Johansen om å be Regje

ringa medvirke til at norsk eierskap blir sikret ved 
det forestående aksjesalg i Borealis AS. 
Dok. 8: 94 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
Innst. S. 17, 1063-1066, 1078-1079 (19.11.96) og 

avvist. 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

2. lnterp. fra Inger Lise Husøy om en samordnet 
strategi som sikrer at EØS-avtalen blir bedre 
kjent, og på den måten styrke norske bedrifters 
markedsmuligheter på vårt eget kontinent. 
S.tid. 1636-1642 (11.12.96). 
(Jf. Ill, 9.) 

3. Forslag fra Anita Apelthun Sæle pva. SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 10. desember 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen lage forskrifter til 
patent/oven som ivaretar Stortingets intensjoner 
(ref. St.meld. 8 (1990-91) og St. meld. 36 
(1990-91) om Bioteknologi, jf. Innst.S. 155 
(1990-91)) og således sikre videreføring av den 
hittil rådende patentpraksis,jf. patentlovens § 69.» 
S.tid. 1740, 1778 (17.12.96) og bifalt med 71 mot 
61 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

4. lnterp. fra Thorhild Widvey om Telenors ekspan
sjon på det norske IT-markedet. 



Industri -290-

S.tid. 2191-2199 (29.1.97). 
(l forslag fra H om privatisering av Telenor AlS 
ikke bifalt.) 

5. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT -veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. lnterp. fra Ola T. Lånke om hvilke verdier og nor
mer som skal være grunnleggende i Det norske 
hus. 
S.tid. 2513-2524 (26.2.97). 
(l forslag fra KrF om å styrke etikkundervisning 
innen høyere utdanning og bedre etisk standard i 
nærings- og finansmiljøene bifalt.) 

8. Interp. fra Terje Sandkjær om pris og leveringsbe
tingelser på elektrisk kraft til kraftkrevende pro
sessindustri på Sørlandet. 
S.tid. 2534-2543, 2544 (27.2.97). 
(l forslag fra Sp med støtte fra H, KrF og SV 
bifalt.) 

9. Forslag frå Per Olaf Lundteigen, Børre Rønningen 
og Erling Folkvord om at det britiske selskapet 
Rio Tinto Zink (RTZ) som i 1989 kjøpte halvparten 
av aksjane i Norzink AlS, blir underlagt konse
sjonsbehandling for å ra eigarskapet til Odda
bedrifta inn i lovlege former. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.4.97 fra Næ
rings- og handelsdepartementet, statsråden, til næ
ringskomiteen.) 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 170, S.tid. 
3200-3207,3227 (7.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 3.) 

10. Forslag fra Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og 
Erna Solberg om at Stortinget ber Regjeringen 
opprette en støtteordning for små og mellomstore 
bedrifters prosesskostnader ved søksmål i forbin
delse med brudd på EØS-avtalen. Ansvar for ord
ningen legges under Nærings- og handelsdeparte
mentet, og Regjeringen kommer tilbake med for
slag til bevilgning og retningslinjer for bruk av 
støttemidler. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 195, S.tid. 
3381-3384, 3398-3399 (20.5.97). (Komiteens 

innst. om å utrede behovet for en støtteordning 
m.m. - bifalt.) 

Il. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 83/96 av 13. desember 1996 om endring 
av protokol/31 til EØS-avtala om EFTA-statane si 
deltaking i Fellesskapet sitt program INFO 2000. 
(Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 83/96 av 
13.12.96. 2. Rådsvedtak av 20.5.96 om vedtakelse 
av et flerårig fellesprogram som skal stimulere 
utviklingen av en europeisk multimedie-innhold
sindustri og fremme bruken av multimedie-inn
hold i det framvoksende informasjonssamfunnet 
(INFO 2000).) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 216, S.tid. 
3769, 3776 (4.6.97). 

12. Interp. frå Unn Aarrestad om å sikre nasjonale 
næringsinteresser og dei tilsette sine rettar overfor 
multinasjonale selskap ved oppkjøp. 
S.tid. 3769-3776 (4.6.97). 

13. Eierskap i næringslivet. 
(Vedlegg: l . Definisjoner av private selskapsfor
mer. 2. Sammenhengen mellom sparing og inves
tering - makroøkonomiske definisjoner. 3. Stat
lige eierinteresser. 4. Utenlandske direkteinveste
ringer.) 
St.meld. 61. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Erlend 

Grimstad om oppfølging av finanskomiteens 
uttalelser om fritak for omregistreringsavgift ved 
bedriftsomorganiseringer som ikke innebærer 
reelt eierskifte, S.tid. 73-74 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om offentliggjøring av 
referatene fra Forum for verdiskaping. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1359 (27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om brot på konse
sjonsvilkår ved kjøp av aksjar i Odda-bedrifta 
Norzink, S.tid. 1370-1371 (27.11.96). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om ei stortingsmelding 
om norsk eigarskap i næringslivet, S.tid. 
1371-1372 (27.11.96). 

5. M.spm. fra Erna Solberg om eksportrettet indu
stris evne til å tåle høyere energiavgifter av den 
typen Grønn skattekommisjon har foreslått, f.eks. 
på COrutslipp, S.tid. 2172 (29.1.97). 

6. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om ev. omtale i 
langtidsprogrammet av tiltak for å endre delings
modellen, arbeidsmarkedspolitikken og formues
skatten, da næringsmeldingen er utsatt, S.tid. 
2266-2267 (5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om kvi for næringsmel
dinga ikkje vert lagt fram i februar som planlagt, i 
staden for til hausten, S.tid. 2281-2282 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Rolf Terje Klungland om at eierne av 
Odda-bedriften Norzink AlS, Rio Tinto Minerals 
Development Ltd., har tatt ut større aksjeutbytter, 
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sett på bakgrunn av gjeldende konsesjonsvilkår, 
S.tid. 2353-2354 (12.2.97). 

9. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å få EØS-avtalen 
kjent og respektert i EU-området, i lys av at Moel
vens datterselskap Nordia urettmessig er utestengt 
fra en leveranse i Belgia, S.tid. 2496-2497 
(26.2.97). 
(Jf. Il, 2.) 

l O. Sp.spm. fra Rolf Terje Klungland om å hindre en 
konkursbølge innenfor eksportindustrien, som 
taper millionbeløp hver uke pga. den sterke krone
kursen, S.tid. 2507-2508 (26.2.97). 

Il. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å få gass i rørleid
ning til Aust/andet, m.a. til den store industrikon
sentrasjonen i Grenland, S.tid. 2574-2575 
(5.3.97). 

12. M.spm. fra Tore A. Liltved om å gi IT-industrien 
tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, 
ved økning av antallet data-/IT -studenter, S.tid. 
2748 (19.3.97). 
(Jf. sak 15.) 

13. M.spm. fra Gunnar Fat/and om å bøte på mang
lende forutsigbarhet for store norske industribe
drifters langsiktige krafttilgang, ved utsatt hjem
fall av industrikraftverk, støtte til nye kraftpro
sjekter m.v., S. tid. 2866-2868 (9.4.97). 

14. M.spm. fra Erling Folkvord om enøk, m.a. ved 
opprusting av kraftverk, som satsingsområde, og 
om at Kværner vil legge ned avdelinga for vass
kraftteknologi i Oslo, S.tid. 2871 (9.4.97). 
(Jf. sak 16.) 

15. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å øke elevtilgan
gen til sivilingeniør- og ingeniørstudier med rele
vans for IT-sektoren, S.tid. 2883-2884 (9.4.97). 
(Jf. sak 12.) 

16. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre produksjo
nen og ingeniørmiljøet ved Kværners anlegg i 
Lodalen i Oslo, på bakgrunn av bedriftens nedleg
gingsplaner, S.tid. 2921-2922 (16.4.97). 
(Jf. sak 14.) 

17. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om når Regjeringen 
vil fremme forslag om innføring av tidsfrister for 
forvaltningens saksbehandling, som Stortinget 
bad om 31. oktober 1994, S.tid. 2928 (16.4.97). 

18. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å gripa inn, med 
heimel i konsesjonsvilkåra frå 1993, mot nedleg
ging av dropsproduksjonen ved Freia etter at 
CSM overtok Malaco, S.tid. 3135 (30.4.97). 

19. M.spm. fra Unn Aarrestad om at dei fleste av dei 
100 arbeidsplassane ved Exide Sønnak i Horten 
kan verte nedlagde, og konsesjonsvilkåra då den 
amerikanske eigaren overtok i 1994, S.tid. 3195 
(7.5.97). 

20. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om utnytting 
av enøkpotensialet, og ønske fra Prosessindustri
ens Landsforening om avtaler for energisparing 
knyttet til nye langsiktige kraftkontrakter, S.tid. 
3409 (21.5.97). 

21. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å bidra til klar
het i de langsiktige rammebetingelsene for PLM 
Moss Glassverk på avgiftsfronten, S.tid. 
3756-3757 (4.6.97). 

22. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å bevare og vide
reutvikle IT-fagmiljøene i regionsentrene, i lys av 
stor IT-satsing på Fornebu med sentralisering av 
fagkunnskap, S.tid. 3761-3763 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern 

m.m. (TRI PS-avtalen). (Beskyttelse av immateri
elle rettigheter.) 
Ot.prp. 73 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 15, O.tid. 213-215, 241-243 (10.12.96), 
Besl. O. 37, L.tid. 20 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1997. 
(l forslag fra SV og KrF i Odelstinget sendt Stor
tinget (bifalt).) 
(Jf. Il, 3.) 



Industriutbygging -292-

INDUSTRIUTBYGGING 

Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, INDUSTRI, STATSBEDRIFTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

923 Forsknings- og utviklingskontrakter 
944 Norsk Designråd 
945 Omstillingstiltak m. v. 

2420 5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 

(SND) ogfylkeskommunene 
(l forslag fra KrF sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 923, OFU-kontrakter, bevilgningsøkning 
mot redusert bev. kap. 2420 SND, tapsfond for 
lån.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

2. Betaling av dei private aksjane i Den Norske Indu
stribank AlS. (Betaling over kap. 2420 Statens næ
rings- og distriktsutviklingsfond.) 
(Vedlegg: Rettsbok for voldgiftsretten.) 
St.prp. 99 (1992-93), ref. S.tid. 700, Innst. S. 55, 
S.tid. 1731 (16.12.93). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2425/3571 Statens nærings- og dist
riktsutviklingsfond (SNO) og fylkeskommunene, 
tilskudd til dekning av div. tap.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 19, S.tid. 
1731-1734 (16.12.93). 

4. Interp. fra Gudmund Restad om Statens nærings
og distriktsutviklingsfond (SND) som et egnet 
instrument i distriktspolitikken. S.tid. 3458-3523 
(19.5.94). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds
vis 4 fra Sp og 3 fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag fra Sp bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 
kommunal- og arbeidsministeren. S.tid. 
3354-3360 (10.5.94), S.tid. 3458-3523 (debatt 
19.5.94). 
(12 forslag, hvorav 7 sendt Regjeringen, henholds-

vis 4 fra Sp og 3 fra SV- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag fra Sp bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. AlS Sydvaranger og omstillingen i Sør- Varanger. 
(Førtidspensjonsordning; redegjørelse om omstil
lingsmidlene til Rana.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 3275, Innst. S. 175, S.tid. 
4254-4268 (13.6.94). 
(3 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I 2 forslag, hen
holdsvis fra SV og H, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om eigenkapitalkrav 

som blir stilte for å få støtte frå Statens nærings
og distriktsutviklingsfond sin eigenkapitaldivi
sjon, S.tid. 1577-1578 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bruken av 
omstillingstilskuddet etter nedleggelsen av Viking 
Dekk Produksjon AS i Askim, i lys av problemene 
i Viking Bedriftsutvikling NS og uteblivelsen av 
nye arbeidsplasser, S.tid. 2343-2344 (23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om å vurdere en 
gjennomgang av organiseringen av Statens næ
rings- og distriktsutviklingsfond på det regionale 
plan, S.tid. 2458-2459 (2.3.94). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at et nettverk 
bestående av fire store bussoperatører får støtte 
fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, og 
at andre selskaper derved presses ut av markedet, 
S.tid. 2460-2461 (2.3.94). 

5. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Nobø Tipro 
AS vurderer å flytte sin produksjon fra Trondheim 
til Leksvik med støtte fra Statens nærings- og dist
riktsutviklingsfond, S.tid. 2548-2550 (16.3.94). 

6. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å bidra til økt indu
strialisering i Norge av forskningsresultater fra 
norske FoU-institusjoner, i lys av at Televerkets 
forskningsinstitutts GSM-forskning ikke førte til 
ny norsk industrivirksomhet, S.tid. 2571-2573 
(16.3.94). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å benytte ver
diene som gjenstår etter avviklingen av AlS Hor
ten Verft, til ny industri og næringsutvikling i 
Vestfold, S.tid. 2753-2754 (23.3.94). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å få etablert nye 
industriarbeidsplasser i Nydalen i Oslo i 1994 
eller 1995, S.tid. 2849-2850 (13.4.94). 
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9. Sp.spm. fra Syver Berge om å vidareføre eit 
regionsatsingsprogram for lokal næringsutvikling 
gjennom Statens nærings- og distriktsutviklings
fond, S.tid. 2955-2956 (20.4.94). 

10. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at SND har 
bevilget 330000 kr til utredning om alligatoropp
drett, S.tid. 3285-3286 (4.5.94). 

Il. Sp.spm. fra Morten Lund om at Viking Verftet AlS 
har ratt avslag på søknad om tilskudd fra SND til 
et prosjekt i Rissa kommune, S.tid. 3434-3435 
(11.5.94). 

12. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om EØS-avtalen 
og bruk av kommunale næringsfond gitt i vass
dragsreguleringssaker, S.tid. 3820-3821 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet og Kom
munaldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

923 
945 

Forsknings- og utviklingskontrakter 
Omstillingstiltak m. v. 

2420 5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 

(SND) og fYlkeskommunene 
5682 innskuddskapital i Statens nærings- og dist

riktsutvik/ i ngsfond 
2. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
administrasjonstilskudd.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2425 Statens nærings- og distriktsut
viklingsfond (SND) og fylkeskommunene.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 26, S.tid. 1593, 
1595 (8.12.94). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 2420 Statens nærings- og distriktsutvik
lingsfond og kap. 5682 Innskuddskapital i Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 

3. Oppland .fylkeskommune sender skriv datert 5. mai 
1995 vedlagt uttalelse av fylkestinget om framti
dig organisering av det ytre apparatet til Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond. 
Ref. S.tid. 3304 (15.5.95), og vedlagt protokollen. 

4. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 
kommunal- og arbeidsministeren. 
S.tid. 3305-3311 (16.5.95), S.tid. 3451- 3487, 
3492-3494 (debatt 23.5.95) og vedlagt protokol
len. 
(5 forslag, herav l fra H bifalt, l fra Sp sendt fi
nanskomiteen og 2 fra SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Forslag fra Peter Angelsen, Unn Aarrestad, Svein 
Ludvigsen og Dag C. Weberg om at offentlighets-

loven skal gjelde for Statens nærings- og distrikts
utviklingsfond (SND). 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2744, Innst. S. 141, S.tid. 
3599-3602, 3628 (1.6.95) og bifalt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sikre videre 

drift ved PLM Moss Glassverk når det gjelder pro
duksjon og gjenvinning av glass i Norge, S.tid. 
1628-1629 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om SND si fordeling av 
900 millionar kroner til omstillingsmidlar for den 
landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, S.tid. 
1852-1853 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om en avtale mel
lom Norske Skog og Miljøverndepartementet om 
bygging av en returpapirfabrikk som etter planen 
skulle være ferdig i 1995, S.tid. 1896-1897 
(18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om lnvest in Norway, 
ei avdeling i SND, som nå vil kartleggja førekom
star av industrimineral og stein med tanke på en
gelske investorar, S.tid. 2248-2250 (15.2.95). 

5. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om påstan
dar om at størstedelen av midlane frå SND går til 
byar og sentrale strøk og relativt lite til distrikta, 
S.tid. 2250-2251 (15.2.95). 

6. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om å auka syssel
settinga i små og mellomstore bedrifter, S.tid. 
2251-2252 (15.2.95). 

7. Sp.spm. fra Reidar Johansen om et eventuelt salg 
av bedriften Nespo AS i Mosjøen til interesser i 
utlandet, S.tid. 2253-2254 (15.2.95). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om SNDs 
rolle som finansiell kilde for spesielle utviklings
prosjekter bør styrkes, når bedriften 3 H Vacuum 
AS på Notodden kreves solgt til det tyske selska
pet Knorr, etter at SND har støttet den i en pro
duktutviklingsperiode, S.tid. 2698-2700 
(22.3.95). 

9. Sp.spm. fra Reidar Johansen om samling av kon
summelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett 
meieri, hvor SND gir mer tilskudd ved nybygging 
enn ved opprusting av de gamle meieriene, S.tid. 
2869-2870 (5.4.95). 

10. Sp.spm. fra Tor Nymo om lønnstillegget til direk
tøren i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
er i samsvar med regjeringens moderasjonslinje, 
S.tid. 3226-3226 (10.5.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet og Kom
munal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap. : 
900 3900 Nærings- og energidepartementet 
923 Forsknings- og utviklingskontrakter 
945 Omstillingstiltak m. v. 

2420 5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 

(SND) ogfylkeskommunene 
5682 Innskuddskapital i Statens nærings- og dist-

riktsutviklingsfond 
(l forslag fra KrF vedr. Norsk Vekst A/S sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Næringspolitisk redegjørelse av nærings- og ener

giministeren. (Omstillingstiltak; SND; gebyrer til 
Foretaksregisteret.) 
S.tid. 32- 39 (10.10.95), S.tid. 318-358, 371-374 
(debatt 26.10.95). 

2. lnterp. fra Lars Gunnar Lie om å gjere Statens næ
rings- og distriktsutviklingsfond (SND) meir mål
retta for å styrkje sysselsetjing og næringsutvik
ling. 
S.tid. 359-371, 374-375 (26.10.95). 
(2 forslag, l fra H og l fra KrF, begge sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2425 Statens nærings- og distriktsut
viklingsfond (SND) og fylkeskommunene; rente
stønad og dekning av tap på garantier.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 52, S.tid. 1528, 
1532 (5.12.95). 

4. Forslag fra Morten Lund om gjeninnføring av en 
ordning med fondsavsetninger for næringslivet. 
(Forslag oversendt fra Stortinget 23. mai 1995.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 17.10.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Innst. S. 56, S.tid. 1563-1569, 1574 (7.12.95) og 
avvist. 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

5. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2425 Statens nærings- og distriktsut
viklingsfond og fylkeskommunene.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

6. lnterp. fra Erna Solberg om strategi for å øke 

forskningsaktiviteten knyttet til næringsutvikling. 
S.tid. 3335-3351, 3353-3354 (7.5.96). 
(3 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 2 fra Sp 
og l fra H- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

7. Interp. fra Inger Lise Husøy om utviklingen innen 
informasjonsteknologien og dens virkninger for 
samfunns- og næringsliv, herunder verdiskaping 
og sysselsetting. 
S.tid. 3752-3766, 3767-3768 (30.5.96). 
(2 forslag, herav l fra V om avgiftsskjerming av 
multimedieutstyr sendt finanskomiteen og l fra H 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

8. A/S Sydvaranger og omstillingen i Sør- Varanger. 
(Etablering av et næringsutviklings- og eiendoms
selskap og et fond for næringssamarbeid med 
Nordvest-Russland, m.v.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 289, S.tid. 
4562-4573, 4608 (20.6.96). 

9. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert Il. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende forvaltningen av Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Peter Angelsen om SND som har gått 

inn med aksjekapital i Norway Seafoods, et kon
sern som bl.a. driver et internasjonalt fiske, S.tid. 
50-51 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om bruk av Statens 
Nærings- og Distriktsutviklingsfonds midler til 
støtte av oppbygging av private helsetilbud, S. tid. 
2804- 2805 (13.3.96). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når proposisjon 
med gjennomgang av strukturen og omorganise
ringa av distrikts- og næringsjinansieringa vil bli 
lagt fram, S.tid. 2805-2806 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om bruk av midlar til 
omstillingstiltak i næringsmiddelindustrien gjen
nom Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, 
S.tid. 2806 (13.3.96). 

5. Sp.spm. fra Tor Nymo om bladet TV Film som har 
etablert seg i Oslo sentrum med støtte fra Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond, S.tid. 
3011-3012 (27.3.96). 

6. Sp.spm. fra Morten Lund om statlig støtte til sik
ring av arbeidsplasser og bosettingsgrunnlag i 
Mehamn og Lysøysund, S.tid. 3165-3167 
(24.4.96). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om styre l ei ar i Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond som går inn 
for at SND kan engasjera seg i privat helseverk
semd, S.tid. 3367-3368 (8.5.96). 
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8. Sp.spm. fra Tor Nymo om forholdet mellom 
beløpet SND har gått inn med i Kjell Inge Røkkes 
selskaper, og beløpet som er lovet fiskeindustrien i 
Finnmark, S.tid. 3379-3380 (8.5.96). 

9. Sp.spm. fra Morten Lund om sysselsettingsmål for 
SNDs virksomhet, S.tid. 3533-3534 (15.5.96). 

10. Sp.spm. fra Erling Folkvord om nedleggelse av 
Levahn Industrier AS i Oslo, og tiltak for å ivareta 
kompetansen og arbeidsplassene, S.tid. 
3615-3616 (22.5.96). 

11. Sp.spm. fra Morten Lund om tillegget i lønnen til 
direktøren i SND, S.tid. 3712-3713 (29.5.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Kom
munal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett -kap.: 

923 Forsknings- og utviklingskontrakter 
945 Omstillingstiltak m. v. 

2420 5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 

(SND) og fylkeskommunene 
5682 Innskuddskapital i Statens nærings- og dist-

riktsutviklingsfond 
(l forslag fra H og KrF vedr. FoU-kontrakter bifalt 
og 3 forslag sendt Regjeringen, hhv. l fra Sp vedr. 
Østlandets innlandsområder og l fra KrF og l fra 
V vedr. småbedrifter - se REGJERJNGEN 
OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regional- og distriktspolitisk redegjørelse av 

kommunal- og arbeidsministeren. 
S.tid. 30-36 (8.10.96), S.tid. 87-124, 137-140 
(debatt 15.10.96). 
( 13 forslag; herav l fra KrF om omstillingspro
grammet for fiskeindustrien bifalt. 8 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis 3 fra SV, 3 fra KrF og 2 
fra Sp-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats
budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementet. (Kap. 2425.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 64, S.tid. 
1602-1603, 1612 (10.12.96). 

3. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 923.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 65, S.tid. 1715, 
1734-1735 (16.12.96). 

4. Forslag fra Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og 
Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en 
melding om en strategi for statlig oppfølging av 
lokalsamfunn som er tuftet på typisk hjørnesteins
bedrifter 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 301, Innst. S. 131, S.tid. 
2772-2782, 2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp og SV, ikke bifalt. 2 for-

slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

5. Endringer på statsbudsjettet 1997 vedrørende Sta
tens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt 
ramme for grunnfinansieringsordningen. (Kap. 
2420; kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer; 
kap. 5601 Renter fra statsbankene.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 189, S.tid. 
3376-3381, 3398 (20.5.97). 

6. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. (Fis
keripolitiske mål; bosettingsmønsteret; kvinneret
tede tiltak; såkornordning; forskning- og utvik
lingskontrakter.) 
(Vedlegg: l . Uttalelser til evalueringsrapporten. 2. 
Tabeller og figurer. Utrykt vedlegg: Evaluerings
rapport fra Stiftelsen for samfunns- og nærings
livsforskning.) 
St.meld. 51, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 283, S.tid. 
4328-4349, 4399-4401 (18.6.97). 
(9 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
lavrisikoordning som erstatning for grunnfinan
sieringsordningen m. v. - bifalt.) 
(Jf. DISTRIKTSUTBYGGING Il, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om regelverksendring 

slik at offentlegheitslova også gjeld for Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), S.tid. 
76-77 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Odd Roger Enoksen om at SND med
virker til omstrukturering og eierkonsentrasjon 
ved bruk av sitt eierskap gjennom egenkapitaldivi
sjonen, S.tid. 1996 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en særskilt politikk 
fra Regjeringens side for infrastruktur og næ
ringsutvikling i Agder-fylkene, S.tid. 2347-2348 
(12.2.97). 

4. M.spm. fra Lars Gunnar Lie om at vilkåra i EØS
avtalen skulle vere grunnen til at Midt-Noreg går 
glipp av ei stor industrietablering, S.tid. 
2552-2553 (5.3.97). 

5. M.spm. fra Julie Christiansen om at norsk næ
ringsliv satser mindre på forskning og utvikling 
enn næringslivet i andre OECD-land, S.tid. 
2749-2750 (19.3.97). 

6. Sp.spm. fra Morten Lund om EU-kommisjonens 
innstilling om å innføre straffetoll på norsk !akse-
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eksport, som bygger på at tilskudd, lån og lånega
rantier fra SND er å regne som ulovlige subsidier, 
S.tid. 2873-2874 (9.4.97). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at EØS-avtalen 
hindrar Noreg i å gi same rammevilkår for store 
industrietableringar som andre land kan gi, S.tid. 
2874 (9.4.97). 

8. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 
Regjeringa har fylgt opp UN/ Storebrand sine vil
kår for konsesjon, S.tid. 3018-3019 (23.4.97). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at SND har gått 
aktivt inn i Norgesbuss Invest AS, som bl.a. kon
kurrerer med NSBs busselskap, som staten eier, 
S.tid. 3134-3135 (30.4.97). 

l O. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
Håkon Giil om kraftig lokal motstand mot Coca
Co/as etablering i Robsrud Næringspark i Løren
skog, og sentrale myndigheters mulighet til å opp
tre som ombud for lokalmiljøet i slike tilfeller, 
S.tid. 3748 (4.6.97). 
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INNVANDRERE 

Se også: GRUNNSKOLE, KOMMUNENES ØKONOMI, MENNESKERETTIGHETER, PERSONVERN, 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, VIDEREGÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3. Brev av 2.11.93 fra departe
mentet med svar på spørsmål fra kommunalkomi
teen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 

520 3520 Utlendingsdirektorat 
521 352 l Bosetting av flyktninger og integrering av 

innvandrere 
585 Selskapet for innvandrer- og flyktningeboli

ger, awiklingskostnader 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap. : 

195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
221 Tilskudd til grunnskolen utenfor sektortil

skuddet 
2 3 l Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

sektortilskuddet 
250 3250 Voksenopplæring under det offentliges an

svarsområde 
4. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
221 og 250, fremmedspråklige elever.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget skal 

vedta en beklagelse av justisministerens knefall 
for sivil ulydighet i kirkeasylsaken. (Mistillitsfor
slag i forbindelse med en avtale om fornyet be
handling av asylsøknader.) 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1251-1258 (29.11.93). 
(Forslaget ble med samsvar i forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd tatt opp til avgjørelse straks og 
ikke bifalt med 116 mot 7 stemmer.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu-

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 504 Utlendingsdirektoratet, tilleggs
hev. til statlig mottak av bl.a. bosniere mot mind
rebev. på kap. 505 Bosetting av flyktninger og in
tegrering av innvandrere; kap. 2412 Husbanken, 
rentestøtte; kap. 580 Bostøtte.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 30, S.tid. 
1761-1762 (16.12.93). 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Lisbeth Holand 
om oppheving av visumplikten for asylsøkere fra 
Bosnia-Hercegovina (og tilsvarende forslag fra 
Kjell Magne Bondevik pva. KrF fremsatt under 
trontaledebatten). 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 23.11.93 fra 
Justisdepartementet til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 275, Innst. S. 50, S.tid. 
2041-2069 (8.2.94) og avvist. 
(Forslaget framsatt pv a. Sp, SV og KrF ikke 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Redegjørelse av kommunal- og arbeidsministeren 
om flyktningpolitiske spørsmål og problemstillin
ger. S.tid. 2242-2246 (17.2.94), S.tid. 2348-2421 
(debatt 24.2.94). 
(25 forslag, hvorav 18 fra FrP og 7 fra Sp, SV, 
KrF, V og RV, ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og UTENRIKSSAKER Il, 5.) 

5. Redegjørelse av justisministeren omjlyktningpoli
tiske spørsmål og problemstillinger. S.tid. 
2246-2251 (17.2.94), S.tid. 2348- 2421 (debatt 
24.2.94). 
(25 forslag, hvorav 18 fra FrP og 7 fra Sp, SV, 
KrF, V og RV, ikke bifalt.) 
(Jf. se forrige sak og UTENRIKSSAKER Il, 5.) 

6. Interp. fra Anders C. Sjaastad om arten og omfan
get av kriminalitet som begås av utlendinger m.v. 
S.tid. 3380-3394 (10.5.94). 

7. Forslag fra Magnhild Mel tveit Kleppa, Lisbeth 
Holand, Solveig Sollie, Lars Sponheim og Erling 
Folkvord om opphold på humanitært grunnlagfor 
barnefamilier og barn under 18 år. 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 158, S.tid. 
4048-4070, 4071 (8.6.94) og avvist med 78 mot 
39 stemmer. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

8. Avvikling av Selskapet for innvandrer- og flykt
ningeboliger (SIFBO). 
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St.meld. 29, ref. S.tid. 2576, Innst. S. 165, S.tid. 
4141-4154, 4159 (9.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å gi kommunene 

en klar anbefaling vedrørende skoletilbud for barn 
i kirkeasyl, S. tid. 317-318 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 
møte-og ytringsfriheten og få straffet dem som 
krenker den, på bakgrunn av voldsbruken mot inn
vandringsmotstandere ved et møte de avholdt i 
Oslo 24. oktober 1993, S.tid. 318-319 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om private orga
nisasjoners rolle ved bosetting av innvandrere, og 
deres samarbeid med kommunene og Utlendings
direktoratet, S. tid. 707 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om å skaffe skole
bøker til bosniske flyktningbarn på deres eget 
morsmål, S.tid. 724 (17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å få 
unntaksbestemmelser i forskrifter til utlendings
loven som i dag hindrer utenlandske studenter i å 
få arbeidstillatelse etter endt utdanning her, før 
etter fem års opphold utenfor riket, S.tid. 724-726 
(17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å forlenge opp
holdstillatelsen for Josephine Nestory Mutembei 
fra Tanzania, slik at hun kan fullføre sitt studium 
ved Bergen Arkitektskole, S.tid. 726 (17.11.93). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at palestineren 
Hosne Youssef Obeid, politisk flyktning, nektes 
utreise og utlevering av pass, uten å ha begått lov
brudd i Norge, S. tid. 727 (17.11.93). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ekstraordinære 
tiltak ved Fauske videregående skole, yrkesfag, 
pga. at Stopp Innvandringen fikk ca. 20 pst. av 
stemmene ved skolevalget, S.tid. 1563-1565 
(8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 
at politiet prioriterer å opprettholde ytringsfrihe
ten, i lys av opplysninger om manglende etter
forskning av overfallet på bl.a. Mogens Glistrup, 
S.tid. 1571 (8.12.93). 

l O. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om alvorlige an
klager fra to tidligere tolker mot fremmedpolitiet i 
Trondheim om bruk av ureglementerte etterforsk
ningsmetoder, S.tid. 1571 (8.12.93). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om en uttalelse fra 
ambassadør Bøgh om at albanske politiske ledere 
i Kosovo (LDK) ber flyktningene vende hjem, 
dementert av LDK, S. tid. 1711-1713 (15.12.93). 

12. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bråk og volde
lige sammenstøt i sikh-tempelet på Alnabru, S.tid. 
1886 (12.1.94). 

13. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and, framsatt av Erik Sol
heim om oppfølging av en appell fra FNs høykom
missær for flyktninger om å stanse tilbakesending 
av flyktninger til Kosovo, S.tid. 1974-1975 
(26.1.94). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at 2900 inn
vandrere som har flyttet fra Norge, likevel har 
norsk adresse, og dermed muligheten til urettmes
sig å motta hjelp fra trygde-og sosialkontorene, 
S.tid. 1977-1978 (26.1.94). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Mai 
Gythfeldt om å likestille utenlandske enker som er 
enslige forsørgere med enslige, separerte og skilte 
forsørgere mht. trygderettigheter, S.tid. 
2029-2030 (2.2.94). 

16. Sp.spm. fra Arne Haukvik om kvifor Utlendings
direktoratet har avtalt å leige 110 bustader ti/flykt
ningmottak i Gamle Oslo utan å rådføre seg med 
dei kommunale organa og bydelen, S.tid. 2079 
(9.2.94). 

17. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om hvorfor 
Regjeringen ikke følger opp justisministerens 
løfte om å fremme en flyktningmelding for Stortin
get med det første, S.tid. 2228-2229 (16.2.94). 

18. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 
norskkurs for flyktninger og innvandrere ikke har 
noen avsluttende prøve som viser om deltakerne 
har lært noe eller ei, S.tid. 2235-2237 (16.2.94). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om uttalelsen fra 
presidenten i Rogaland muslimske forening om at 
han ville drepe Salman Rushdie, S.tid. 2563-2564 
(16.3.94). 

20. Sp.spm. fra Erling Folkvord om bruk av flyktnin
gar og personar som driv solidaritetsarbeid for 
flyktningar som målgruppe under beredskaps
øvinga TOTEX 93, S.tid. 2565-2566 (16.3.94). 

21. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en permanent 
løsning på problemet med kirkeasylanter, i lys av 
ny økning av antallet kosovoalbanere i kirkeasyl, 
S.tid. 2843-2844 (13.4.94). 

22. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hvilken 
betydning det tar for norsk politikk overfor koso
voalbanerne, spesielt barnefamiliene, at Sverige 
har endret sin asylpraksis overfor denne gruppen, 
S.tid. 2970-2971 (20.4.94). 

23. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om at Statens låne
kasse har avslått å gi flyktninger fra Bosnia sti
pend og lån til høyere utdanning fordi de kun har 
midlertidig oppholdstillatelse, S.tid. 3288-3289 
(4.5.94). 

24. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om opplysninger 
som kan tyde på at det finnes bosniske krigsfor
brytere i norske mottak, S.tid. 3451-3452 
(18.5.94). 

25. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å redusere saks-
behandlingstiden for asylsøknader, S.tid. 
3707-3708 (25.5.94). 

26. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om ansvaret for boset
ting av flyktninger, i lys av at flyktninger har opp
holdt seg i asylmottak i opptil fem år, S.tid. 
3821-3823 (1.6.94). 

27. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om at kommunene ref
ses for manglende vilje til å ta imot flyktninger, 
S.tid. 3823-3824 (1.6.94). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. 

(Vilkår om lovlig opphold i Norge for inngåelse 
av ekteskap; tvangsekteskaps ugyldighet; ensidig 
krav om endring av ektefellebidrag.) 
(Vedlegg: l. Høyringsinstansar til endringar i 

ekteskapslova §§ 13, 16 og 84. 2. Høyringsinstan
sar til endringar i ekteskapslova §§ 5 og 7.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 220, Innst. O. 46, O.tid. 
488-497 (7.6.94), Besl. O. 69, L.tid. 31-32 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

195 Tiltakfor flyktninger i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

520 3520 Utlendingsdirektorat 
521 3521 Bosetting av flyktninger og integrering av 

innvandrere 
585 Selskapet for innvandrer- og flyktningboli

ger, avviklingskostnader 
(2 forslag fra Ellen Chr. Christiansen sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil
skuddet 

231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 
rammetilskuddet 

250 3250 Voksenopplæring under det offentliges an
svarsområde 

(l forslag fra H og Christiansen sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 221, fremmedspråklige 
elever; kap. 250, voksenopplæring for flyktninger 
og innvandrere.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 520, spesielle driftsutgifter, statlige 
mottak; kap. 521, integreringstilskudd; kap. 585 
Selskapet for innvandrer- og flyktningboliger, av
viklingskostnader.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 

3. Mottak av personer fra det tidligere Jugoslavia for 

medisinsk behandling i Norge. 
St.prp. 28, ref. S.tid. 2218, Innst. S. 103, S.tid. 
2382-2385 (7.3 .95). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

4. Bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for jlykt
ningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp 
(ODA). 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 102, S.tid. 
2630 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin politikk slik at det ikke skal 
tas hensyn til etnisk opprinnelse ved sammenset
ning av norske juryer. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1523-~528, Innst. S. 114, 
S.tid. 2910-2916 (6.4.95) og 'fYist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen om automatisk avslag på 
asylsøknader og opphevelse av oppholdstillatelse 
for de som medvirker til menneskesmugling. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2664, Innst. S. 151, S.tid. 
3444-3446, 3449 (22.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

7. Flyktningpolitikken. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Uttalelser fra utenriks
komiteen og justiskomiteen til kommunalkomi
teens innstillingsutkast.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1688, 2003-2004, Innst. S. 
180, S.tid. 3818-3878, 3882-3890 (8.6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(54 forslag; 4 sendt Regjeringen, hvorav 2 fra RV 
og 2 fra Ellen Chr. Christiansen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l. De øvrige forslagene ble 
ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

8. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen foreta en utredning av kostnadene ved vår tids 
asyl-, flyktning- og innvandringspolitikk og legge 
frem en stortingsmelding om de langsiktige kon
sekvenser og virkninger på det norske samfunn av 
voksende antall innvandrere med en annen og 
fremmed kultur. 
Dok. 8: 29, ref. S.tid. 2185, Innst. S. 185, S.tid. 
3818-3878, 3882-3884, 3890 (8.6.95) og avvist. 
(3 forslag fra FrP, hvorav l bifalt med 57 mot 54 
stemmer (om å framlegge tall for kostnader og 
verdiskapning knyttet til flyktninger og innvand
rere som er kommet til Norge), og 2 ikke bifalt 
(herav l om å bifalle Dok. 8- forslaget).) 
(Jf. forrige sak.) 
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9. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Carl I. Hagen om 
å innføre visumplikt for afrikanske statsborgere 
ved innreise til Norge. 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 183, S.tid. 
3878-3882, 3890-3891 (8.6.95) og avvist. 
(l forslag fra H og FrP- identisk med Dok. 8-for
slaget, med en liten justering - ikke bifalt.) 

l O. Forslag fra Erling Folkvord om å lovfeste retten til 
morsmålsundervisning for tospråklige minoritet
selever i grunnskolen. 
Dok. 8: 92, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Il. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim, 
Lisbeth Holand, Jorunn Ringstad og Erling Folk
vord om statsborgerskap for flyktningebarn født i 
Norge. 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Forslag fra Lars Sponheim om at det bes framlagt 
en melding om forholdet mellom majoriteten av 
befolkningen og minoriteter med innvandrer- eller 
flyktningbakgrunn. 
Dok. 8: 105, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å inndra oppholds

og arbeidstillatelse for utenlandske statsborgere 
som medvirker til tvungne foreldrearrangerte 
ekteskapsinngåelser, S.tid. 537-538 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å få .fylt opp flykt
ningkvotene dette året, S.tid. 540-541 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om innvandringspoli
tikkens følger for andelen av utenlandsstudenter, 
spesielt fra u-land, ved norske universiteter, S.tid. 
1566-1567 (7.12.94). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Mai 
Gythfeldt om at FN-komiteen for barnets rettighe
ter har bedt Norge endre lovanvendelsen når det 
gjelder barn som søker asyl, S.tid. 1574-1576 
(7.12.94). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å hindre at norsk 
politi utsetter utlendinger for lovstridig og nedver
digende behandling, S.tid. 1576-1577 (7.12.94). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kommunenes utgif
ter pga. forskjell i trygderettigheter mellom uføre 
flyktninger og uføre asylsøkere som har opphold 
på humanitært grunnlag, S.tid. 1850-1851 
(11.1.95). 

7. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om den vanskelige situa
sjonen for asylsøkere fra Kosovo, S.tid. 
1863-1864 (11.1.95). 

8. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å forenkle 
systemet med sikkerheitsklarering i Forsvaret, 
S.tid. 1921 (18.1.95). 

9. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om omskjæring av pike
barn og automatisk hjemsendelse av flyktninger 
som har vært på ferie til sitt hjemland, S.tid. 
1967-1968 (25.1.95). 

l O. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Norges ambassadør 
i Kenya, som har advart mot Norges liberale flykt
ningpolitikk etter at to kenyanske kriminelle flyk
tet til Norge og fikk opphold, S. tid. 1968-1969 
(25.1.95). 

Il. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om konsekvenser 
ved tilbakesendelse av tamiler til Sri Lanka, S.tid. 
2097-2098 (1.2.95). 

12. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om forskjellsbe
handling av nordmenn og innvandrere ved utbeta
ling av sosialhjelp, S.tid. 2ll3-2115 (1.2.95). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om chilenske flykt
ninger som har returnert til Norge, etter å ha fått 
repatrieringsstøtte for å vende hjem til Chile, S.tid. 
2193-2194 (8.2.95). 

14. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 
Utlendingsdirektoratet som har endret status for 
fremmedpasset til eritreiske flyktninger slik at pas
set ikke gjelder i Eritrea, S.tid. 2206-2207 
(8.2.95). 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om den økende 
barne- og ungdomsvolden i Oslo som henger sam
men med tilstrømningen av utlendinger til hoved
staden, S.tid. 2221-2222 (15.2.95). 

16. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Norsk Lærerlag, 
som i småskriftserie nr. 14 «Migrasjonspedago
gikk del 2 Antirasistisk arbeid» likestiller forsvar 
av norsk kultur og arbeidsplasser med slavehan
del, S.tid. 2222-2223 (15.2.95). 

17. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om at Vest
re Slidre kommune ikke trekker asylsøkere og 
flyktninger med 100 kroner i økonomisk hjelp ved 
ugyldig fravær fra undervisning, slik de skal etter 
Utlendingsdirektoratets reglement, S.tid. 2226 
(15.2.95). 

18. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om at Utlendings
direktoratet under et besøk i Tyrkia som omhand
let hjemsendelse av kurdere, ble anbefalt av den 
norske ambassaden å ikke ta kontakt med kurdiske 
organisasjoner, S.tid. 2295-2296 (22.2.95). 

19. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om gjen
nomføring av Utlendingsdirektoratets reglement 
om trekk i økonomisk hjelp for flyktninger og asyl
søkere ved ugyldig fravær fra undervisningen, 
S.tid. 2300-2301 (22.2.95). 

20. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om dei 36 personane 
som framleis sit i kyrkjeasyl, kan få lovleg opp
hald her i landet, S.tid. 2316-2317 (22.2.95). 

21. Sp.spm. fra Olav Akselsen om aukande arbeids
løyse blant innvandrarar samtidig som arbeids
løysetala generelt er på veg nedover, S.tid. 
2439-2440 (8.3.95). 

22. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om avslag på en søk
nad om å opprette en muslimsk grunnskole betyr 
en innstramming av privatskoleloven, S.tid. 
2448-2450 (8.3.95). 

23. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at Datatilsynet 
har nektet oppstart av et forskningsprogram som 
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skal kartlegge flyktningers bruk av offentlige stø
nadsmidler, S.tid. 2460 (8.3.95). 

24. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å sikre en 
akseptabel hygiene og stoppe salg av ulovlige 
varer i innvandrerbutikker i Oslo, S.tid. 
2468-2469 (8.3.95). 

25. Sp.spm. fra Eva Lian om bosetting av funksjons
hemmede flyktninger, som i helt spesielle tilfeller 
er så ressurskrevende at kommunene vegrer seg, 
S.tid. 2590-2591 (15.3.95). 

26. Sp.spm. fra Jan Simonsen om etterbruk av tidli
gere asylmottak som står tomme, til f.eks. narko
tika- eller alkoholomsorgen, S.tid. 2596 (15.3.95). 

27. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om sløsing med 
offentlige midler gjennom et dokumentert over
forbruk på 90 millioner betalt for tomme plasser i 
asylmottak, samt kontrollrutiner mot tilsvarende 
sløsing, S.tid. 2670-2671 (22.3.95). 

28. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Postverket som 
sprer en brosjyre fra Folkebevegelsen mot inn
vandring som likestiller legal innvandring med 
militær okkupasjon, S.tid. 2676-2677 (22.3.95). 

29. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om konsekvenser for 
norsk utlendingspraksis dersom Tendai Gambe fra 
Zimbabwe fikk innvilget sin søknad om utvidet 
oppholdstillatelse til juni 1995, S.tid. 2753-2754 
(29.3.95). 

30. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om UDI som ikke 

klarer å informere kommunene om hvordan de 
skal bruke 38 mill. kroner som er avsatt til repatri
eringsprosjekter for flyktninger, S.tid. 2955-2956 
(26.4.95). 

31. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tvangsutsendinga 
av tamiler vil bli stoppa på bakgrunn av at våpen
hvilen på Sri Lanka er brutt, S.tid. 3028-3030 
(3 .5.95). 

32. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak for redu
sere saksbehandlingstiden for å få politisk asyl, 
S.tid. 3504-3505 (24.5.95). 

33. Sp.spm. fra Håkon Giil om manglande undervis
ningsmateriell for framandspråklege på nynorsk, 
som skapar vanskar for integreringa av flyktningar 
i lokalmiljøa, S.tid. 3575-3576 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. l . Om mellombels lov om arbeidsløyve eller opp

haldsløyve til personar frå Bosnia-Hercegovina. 
2. Om lov om endringar i lov 24. juni 1988 nr. 64 
om utlendingers adgang til riket og deres opphold 
her (utlendingsloven) m.v. 
(Vedlegg: Liste over høyringsinstansar.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 261, Innst. O. 67, O.tid. 
767-774 (8.6.95), Besl. O. 71 , 72, L.tid. 56-57 
(13.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap. : 

195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil
skuddet 

231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 
rammetilskuddet 

250 3250 Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 
og norskopplæring for fremmedspråklige 
voksne 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap. : 

520 3520 Utlendingsdirektorat 
521 3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn

vandrere 
585 Selskapet for innvandrer- og flyktningboli-

ger, avviklingskostnader 
(l forslag fra H bifalt - vedr. bev. til frivillige 
organisasjoners opplysningsarbeid. l forslag til 
vedtak fra kommunalkomiteen vedr. norskopplæ
ring bifalt.) 
(Jf. Il, 8.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om å lovfeste retten til 

morsmålsundervisning for tospråklige minoritet
selever i grunnskolen. 
Dok. 8: 92 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 13, S.tid. 377-417, 458-459 (31.10.95) 
og vedtatt sendt Regjeringen til utredning. 
(l forslag fra H og Ellen Chr. Christiansen om å 
avvise Dok. 8-forslaget ikke bifalt. Komiteens 
innstilling om å be Regjeringen legge fram mors
målsundervisning i grunnskolen som egen sak, 
bifalt.) 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 221 Tilskudd til grunn
skolen utenfor rammetilskuddet; kap. 250 Vok-
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senopplæring under det offentliges ansvarsområ
de.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

3. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim, 
Lisbeth Holand, Jorunn Ringstad og Erling Folk
vord om statsborgerskap for flyktningebarn født i 
Norge. 
(Vedlegg: Svarbrev av 26.10.95 fra Justisdeparte
mentet, statsråden, til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 100 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 61 , S.tid. 1708-1710, 1718 (14.12.95) og 
bifalt. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 520/3520 Utlendingsdirektoratet.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

5. Forslag fra Lars Sponheim om at det bes framlagt 
en melding om forholdet mellom majoriteten av 
befolkningen og minoriteter med innvandrer- eller 
flyktningbakgrunn. 
Dok. 8: 105 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 112, S.tid. 2125-2126, 2127 (25.1.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 

6. Interp. fra Kjell Magne Bondevik om Regjerin
gens politikk når det gjelder muligheten for opp
hold på humanitært grunnlag i Norge. 
S.tid. 2301-2319 (13.2.96). 
(7 forslag, herav 5 ikke bifalt og 2 sendt Regjerin
gen, hhv. fra RV og fra Kjell Magne Bondevik, 
Magnhild Meltveit Kleppa, Kjellbjørg Lunde og 
Mai Gythfeldt - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

7. Troms fylkeskommune sender skriv datert 18. mars 
1996 med uttalelse vedrørende tvungen retur av 
bosniske flyktninger. 
Ref. S.tid. 3088 (29.3.96), og vedlagt protokollen. 

8. Forslag fra Erling Folkvord om å sikre norskopp
læring for asylsøkere som venter på vedtak. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 274, S.tid. 
4557-4559, 4605 (20.6.96). (Komiteens innst. 
om å be Regjeringen iverksette norskopplæring 
for alle asylsøkere og flyktninger bifalt med 66 
mot 53 stemmer.) 
(Jf. l, 3.) 

9. Dekning av utgifter i forbindelse med valg i Bos
nia-Hercegovina og informasjon til bosniske flykt
ninger i Norge. 
St.prp. 78, ref. S.tid. 4097, Innst. S. 270, S.tid. 
4559, 4605-4606 (20.6.96). 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

l O. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel 490 og 400 administrert av Justis- og politide
partementet. (Etablering av en utlendingsnemnd.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3449 (13.5 .96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. IV, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Erling Folkvord om det foreligger en 

avtale mellom Rest-Jugoslavia og Italia om at inn
reisekontroll skal utføres av italiensk politi på ita
liensk territorium, S.tid. 303 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Arve Lønnum om bygging av flykt
ningboliger i kommunene bidrar til å forebygge 
alminnelige oppfatninger om at flyktninger får 
særfordeler, S.tid. 932-933 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om muligheten for tilba
kevending til Bosnia-Hercegovina for flyktninger 
bosatt i Norge, S.tid. 1401-1402 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om en 5 år gammel 
barnehjemsjente fra Estland som blir nektet visum 
til Norge for å få undersøkt en hjertelidelse. (Truk
ket tilbake), S.tid. 1416 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om FNs høykommis
sær for flyktninger sin kritikk av bl.a. Norges asyl
og flyktningpolitikk, S.tid. 1416-1417 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om tilbakevending av 
bosniske flyktninger i Norge, og særskilt om pro
blemer for familier med blandete ekteskap, S.tid. 
2052-2053 (17.1.96). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om den nye inn
vandringsmeldingen, hvor Regjeringen nå har be
stemt at den skal inneholde kostnader og verdiska
ping i et innvandrerregnskap, S.tid. 2053-2055 
(17.1.96). 

8. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om konsekvenser for de 
muslimske menigheter som støtter dødsdommen 
over Sa/man Rushdie, S.tid. 2099-2100 (24.1.96). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om nye stillinger ved 
Oslo Politikammers utlendingsseksjon i budsjett
året 1995, S.tid. 2101-2102 (24.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om HIV-testing av 
nyankomne innvandrere, S.tid. 2154-2155 
(31.1.96). 

11. Sp.spm. fra Jørun Drev/and, framsatt av Lisbeth 
Ho/and om dagens praksis er i samsvar med utlen
dingsloven i tilfeller der en persons identitet ikke 
kanfastslås , S.tid. 2159-2161 (31.1.96). 

12. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å syta 
for at Antirasistisk Senter får oppretthalde aktivi
teten i 1996 på 1995-nivå, S.tid. 2337 (14.2.96). 

13. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Europarådets ved
tak om at medlemslandene ikke skulle iverksette 
tvungen retur av kosovoalbanere, S.tid. 
2349-2350 (14.2.96). 

14. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvor
vidt opplysninger om utlending som er besluttet 
utvist, omfattes av offentlighets/oven eller er taus
hetsbelagt, S.tid. 2433 (21.2.96). 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mulighet for å 
velge sosial stønad fremfor arbeid, S.tid. 
2445-2446 (21.2.96). 

16. Sp.spm. fra Eirin Faldet om endring i lovverket 
slik at norskopplæring for fremmedspråklige kan 
kombineres med dagpengerettigheter, S.tid. 
2566-2567 (28.2.96). 
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17. Sp.spm. fra Erling Folkvord om godkjenning av 
Hvit Valgallianse (Stopp innvandringen. Hjelp de 
fremmedkulturelle hjem) som partinavn, S.tid. 
2567-2568 (28.2.96). 

18. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om sikring av en 
forsvarlig behandling av asylsøkere som får 
avslag på sine søknader, S.tid. 2591-2592 
(28.2.96). 

19. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om kriterier for at 
bosniske flyktninger skal få opphold på humani
tært og politisk grunnlag i Norge, S.tid. 
2677-2678 (6.3.96). 

20. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om dekning av 
kostnader til kommuner der UDI har sagt opp kon
traktene om statlige flyktningmottak, S.tid. 
2792-2793 (13.3.96). 

21. Sp.spm. fra Erling Folkvord om praktisering av 
kvoteordninga for utanlandsstudentar, S.tid. 
2809-2810 (13.3.96). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tuberkulose
kontroll av utlendinger som søker oppholdstilla
telse i Norge, S.tid. 2942-2943 (20.3.96). 

23. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om justisministe
rens løfte om at ingen bosniere skulle sendes til
bake mot sin vilje når den kollektive beskyttelsen 
faller bort, S.tid. 2945-2946 (20.3.96). 

24. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om sikkerhe
ten for iranske kvinner som har konvertert til kris
tendommen og må vende tilbake til Iran, S.tid. 
3111-3112 (17.4.96). 

25. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om flergifte blant 
innvandrere i Norge, S.tid. 3114-3115 (17.4.96). 

26. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om kvalitetskrav til 
asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere, 
S.tid. 3362-3363 (8.5.96). 

27. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om lang tid for 
handsaming av søknadar frå einslege mindreårige 
asylsøkjarar, S.tid. 3376-3377 (8.5.96). 

28. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om krav til Kola
nordmenn om sterk tilknytning til Norge for å få 
permanent oppholdstillatelse i landet, S.tid. 
3534-3535 (15.5.96). 

29. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om rasediskriminering 
når SV inndeler befolkningen i hvite norske og 
fargede norske. (Trukket tilbake), S.tid. 3714 
(29.5.96). 

30. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om retningslinjer når 
det gjelder kontakt med hjemlandets myndigheter 
under behandling av en asylsøknad, S.tid. 3726 
(29.5.96). 

31. Sp.spm. fra Solveig Sollie om oppholdstillatelse 
for mishandlede utenlandske kvinner i Norge, 
S.tid. 3726-3727 (29.5.96). 

32. Sp.spm. fra Bente Bjømstad, framsatt av Carl l. 
Hagen om Oslo SVs forslag om særskilte tiltak for 
å rekruttere kvalifisert personale til barnehager 
med mange fargede barn, S.tid. 3728-3729 
(29.5.96). 

33. Sp.spm. fra Bente Bjørnstad, framsatt av Carl l. 
Hagen om Oslo SVs forslag om å sikre at kommu
nen ansetter kvalifiserte fargede i lederstillinger, 
og om dette vil være aktuell politikk i staten, S.tid. 
3731-3732 (29.5.96). 

34. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Oslo SVs for
slag om at det offentlige må sikre fargede utdan
ning på linje med hvite og at skoler med mange 
fargede barn får kvalifisert personale, S.tid. 
3736-3737 (29.5.96). 

35. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om Europarådets 
vedtak om å oppmode medlemslanda om ikkje å 
returnere kosovoalbanarar, S.tid. 3854 (5.6.96). 

36. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvordan enfelles 
flyktning- og asylpolitikk i EU vil virke på Norge 
som Schengen-medlem, S.tid. 3855-3856 
(5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 17. juli 1992 nr. l 00 om barnevern

tjenester (barnevernloven). 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 87, Innst. O. 42, O.tid. 
218-219 (7.3.96), Besl. O. 44, L.tid. 27 (26.3.96). 
Lov av 12. april 1996. 

2. Forslag fra Jorunn Ringstad, Lisbeth Holand, An
ita Apelthun Sæle, Lars Sponheim og Erling Folk
vord om lov om endringer i lov av 24. juni 1988 
nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres 
opphold her (utlendingsloven). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 5.3.96 fra justisminis
teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 27, ref. O.tid. 187, Innst. O. 54, O.tid. 
349-361 (13.5.96) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendin
gers adgang til riket og deres opphold her (utlen
dingsloven)- klagenemnd i utlendingssaker m.v. 
(Vedlegg: Liste over høringsinstanser.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 291 (28.3.96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, 10.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
221 Tilskudd til grunnskolen 
231 Tilskudd til videregående opplæring 
250 3250 Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 

og norskopplæring for fremmedspråklige 
voksne 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
520 3520 Utlendingsdirektoratet 
521 3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn-

vandrere 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l. l forslag fra kommu
nalkomiteen vedr. godkjenning av innvandreres 
kompetanse bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats

budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementets ansvarsområde. (Kap. 520/3520 
og 521 - statlige mottak, medisinsk evakuering, 
helsetjenester i Bosnia-Hercegovina.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562-1563 (5.12.96). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel 490 og 400 administrert av Justis- og politide
partementet. (Etablering av en utlendingsnemnd.) 
St.prp. 66 (1995-96), ref. S.tid. 3449 (13.5.96), 
Innst. S. 53, S.tid. 1593, 1609 (10.12.96) og vedlagt 
protokollen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 250/3250.) 
St. prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 

4. Forslag oversendt fra Odelstinget 10. desember 
1996: «Stortinget ber Regjeringa leggja fram eit 
forslag om å etablera ei Flyktningnemnd, i tråd 
med fleirtalet sine merknader i Innst.O. 24 
(1996-97).» 
S.tid. 1740, 1778 (17.12.96) og bifalt med 108 mot 

24 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 10. desember 1996: «Regjeringa vert 
oppmoda om å foreta ein full gjennomgang av 
utlendingsloven med sikte på ei oppmyking av 
innvandrings- og flyktningepolitikken, slik Regje
ringa også har varsla.» 
S.tid. 1740-1741, 1778 (17.12.96) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om å sende 
hjem bosniske flyktninger som ikke etter en indivi
duell vurdering tilfredsstiller kravene til beskyt
telse i henhold til FNs jlyktningkonvensjon. 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 102, S.tid. 
2331-2333, 2335 (11.2.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

7. Forslag fra Anders C. Sjaastad pva. H oversendt 
fra Odelstinget 21. januar 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme nødvendige forslag til 
lovendringer og eventuelt andre tiltak med sikte 
på å få en mest mulig effektiv bekjempelse av fly
kapring. Regjeringen anmodes videre om å gjen
nomgå sine interne prosedyrer i slike saker.» 
S.tid. 2333, 2335 (11.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. sak 9 og IV,) 

8. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 21. januar 1997: «Regjeringen anmo
des om å fremme forslag som begrenser ankomst 
av blindpassasjerer til norske havner for å søke 
asyl, for eksempel ved å innføre betydelige bøter 
for kaptein og rederi for skip med blindpassasjerer 
eller lovbestemmelser som gjør det lettere å iverk
sette retur til hjemlandet.» 
S.tid. 2333-2334, 2335 (11.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. januar 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå reg
ler og sine prosedyrer med sikte på å få en mest 
mulig effektiv bekjempelse av flykapring, og på 
denne bakgrunn eventuelt foreslå lovendringer og 
andre tiltak.» 
S.tid. 2334, 2335 (11.2.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 7 og IV, 2.) 

l O. Innvandring og det flerkulturelle Norge. (Familie
gjenforening; rasisme og diskriminering; autorisa
sjonsordning for tolker; norskopplæring; arbeids
markedstiltak, kompetansegodkjenning; alternativ 
til sosialhjelp; utleieboliger; barnehagetilbud; 
morsmålsopplæring; kvinners rettigheter og 
muligheter; frivillige organisasjoner; integrerings
tilskudd.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse av 29.5.97 fra 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til inn
stillingsutkast.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 2633-2635, Innst. S. 225, 
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S.tid. 4016-4038, 4089-4095 (12.6.97). 
(2 forslag vedr. behandlingsmåten ikke bifalt. 53 
forslag, herav l fra Ellen Chr. Christiansen og Roy 
W etterstad om morsmålsundervisning bifalt og l 
fra RV sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 12 forslag fra komiteen bifalt.) 

11. Forslag fra Lars Sponheim og Lisbeth Holand om 
å innføre en tidsfrist på tre år i utlendingsloven for 
å klargjøre mistanke om uriktige opplysninger om 
identitet. 
Dok. 8: 104, ref. S.tid. 4227 (16.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

12. Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommu
nene m.v. (Inndekning fra bl.a. kap. 521 Bosetting 
av flyktninger og tiltak for innvandrere.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om beregninger fra Sta

tistisk sentralbyrå om at innvandringen må økes 
betydelig i årene fremover for å opprettholde 
nåværende befolkningsstruktur, S.tid. 68-69 
(9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om praksisen 
med å sende asylsøkere til andre land med henvis
ning til førsteasyllandsprinsippet, S.tid. 1384 
(27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om menneskerett
skrenkelser ved tilbakesendelse av kosovoalban
ske asylsøkere, S.tid. 1534 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorfor Norge vil 
innføre en ny praksis i Vest-Europa ved å trekke 
tilbake asylstatusen til politiske flyktninger, S.tid. 
1632-1633 (11.12.96). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om grunnlaget for 
avslag på asylsøknader fra sigøynere som har 
kommet fra Polen til Bergen den siste tida, S.tid. 
1633-1634 (11.12.96). 

6. M.spm. fra Øystein Djupedal om å stoppe tilbake
sendelsen av tamilske asylsøkere til Sri Lanka, da 
bl.a. Amnesty mener det ikke er tilrådelig, S.tid. 
2071-2072 (22.1.97). 

7. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om integre
ring av barn og unge med innvandrer- og flykt
ningbakgrunn, bl.a. via barne- og ungdomsorgani
sasjoner, S.tid. 2345 (12.2.97). 

8. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om utlendingsloven 
og hensyn til barns tilknytning til Norge ved å ha 
vokst opp her, i lys av at familier etter 10-15 år har 
blitt nekta videre opphold, S.tid. 2359-2360 
(12.2.97). 

9. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om manglende ar
beidstillatelse eller rett til skolegang/studier for 
flyktninger uten asyl eller oppholdstillatelse som 
ikke kan returneres til heimlandet, S.tid. 2888 
(9.4.97). 

l O. M.spm. fra Erik Sol heim om den såkalte Gholam
saken og norsk arroganse overfor Pakistan i for-

søket på å bevise at den afghanske familien har 
bodd i Pakistan på vei til Norge, S.tid. 3407-3408 
(21.5.97). 
(Jf. sakene 11 og 12.) 

11. Sp.spm. fra Erik Solheim om den såkalte Gholam
saken og norsk arroganse overfor Pakistan, S.tid. 
3417-3419 (21.5.97). 
(Jf. sakene 10 og 12.) 

12. Sp.spm. fra Mai Gythfeldt, framsatt av Erling 
Folkvord om utkastelsen fra Norge av en afghansk 
hazara-familie, som ifølge Justisdepartementet er 
pakistanske statsborgere, S.tid. 3420-3421 
(21.5.97). 
(Jf. sakene 10 og 11.) 

13. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om når Regjeringa vil 
fremme forslag om etablering av ei ankenemnd i 
asylsaker, slik Stortinget har bedt om, S.tid. 3561 
(28.5.97). 

14. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Regjeringas 
praktisering av FNs flyktningkonvensjon, da flykt
ningstatus kun gis dem som sannsynliggjør at de 
er individuelt forfulgt, S.tid. 3561-3562 
(28 .5.97). 

15. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om kva som til seier 
at situasjonen på Sri Lanka er slik at tilbakesen
ding av tamilar er forsvarleg, S.tid. 3562-3563 
(28.5.97). 
(Jf. sakene 6 og 16.) 

16. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om at tamilar har 
vorte sende ut av Noreg utan gyldige reisedoku
ment dei siste månadene, S.tid. 3563-3564 
(28.5.97). 
(Jf. sakene 6 og 15.) 

17. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at mistanke om 
straffbart forhold i Norge er brukt som begrun
nelse for å nekte opphold her for en kurder fra 
Tyrkia som risikerer streng straff ved retur, S.tid. 
3564-3565 (28.5.97). 

18. Sp.spm. fra Lars Sponheim om oppfølging av kri
tikken fra FNs høykommissariat for flyktninger av 
den lave innvilgelsesprosenten for politisk asyl i 
Norge, S.tid. 3565-3566 (28.5.97). 

19. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om oppfordringen fra 
Europarådets parlamentarikerforsamling om å 
styrke flyktningers/asylsøkeres menneskerettighe
ter, bl.a. med en maksimumsgrense for varetekts
fengsling, S.tid. 3566-3567 (28.5.97). 

20. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om den lange be
handlingstiden for sakene til 14 barnefamilier som 
en kirkeasylkommisjon nedsatt i desember 1996 
skulle gjennomgå, S.tid. 3567-3568 (28.5.97). 

21. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om manglende svar på 
asylsøknader fra fedrelands/øse fra det tidligere 
Jugoslavia med etnisk blandede familier, S.tid. 
3568-3569 (28.5.97). 

22. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvifor Regje
ringa ikkje vil innarbeide Dei sameinte nasjonane 
sin barnekonvensjon bamelova, S.tid. 
3744-3745 (4.6.97). 
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23. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om det å fortsatt 
ha tvungen retur til Kosovo som mål for kosovoal
banske flyktninger i Norge, S.tid. 3766-3767 
(4.6.97). 

24. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om at folkedans
gruppa Camerad fra Bosnia-Hercegovina, som er 
invitert til Ibsen kulturfestival i Skien, nektes 
visum før Sverige og Finland har gitt innreisetilla
telse, S.tid. 3767 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendin

gers adgang til riket og deres opphold her (utlen
dingsloven)- klagenemnd i utlendingssaker m.v. 
(Vedlegg: Liste over høringsinstanser.) 
Ot.prp. 38 (1995-96), ref. O.tid. 291 (28.3.96), 
Innst. O. 24, O.tid. 215-236,243-247 (10.12.96), 
Besl. O. 38, L.tid. 20-21 (17.12.96). Lov av 10. ja
nuar 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, hvorav l om tilbakesen-

deise til Regjeringen ikke bifalt, l fra RV og l for
slag til vedtak fra komiteen sendt Stortinget. 3 for
slag i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 2, 4 og 5.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen om lov om endring i lov 
av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til 
riket og deres opphold her (utlendingsloven) (end
ring av § l slik at loven ikke gjelder utlendinger 
som ankommer landet gjennom flykapring). 
Dok. 8: 110 (1995-96), ref. O.tid. 3, Innst. O. 44, 
O.tid. 375-381, 387 (21.1.97) og avvist. 
(3 forslag, hvorav 2 sendt Stortinget. Forslaget 
ikke bifalt.) 
(Jf. Il, sakene 7 -9.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om ny lov om utlen
dingers adgang til riket og deres opphold her 
(utlendingsloven). 
Dok. 8: 106, ref. O.tid. 960 (20.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette odelsting. 
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INTERNASJONAL RETT 

Se også: EUROPARÅDET, FREDSARBEID, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT SAMARBEID, 
MENNESKERETTIGHETER, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Jan Mayen-saka. 

(Vedlegg: l. Innberetning fra regjeringsadvokat 
Bjørn Haug og generalkonsul Per Tresselt til 
Utenriksdepartementet om Jan Mayen-saken. 2. 
Den Internasjonale domstolen sin dom av 14. juni 
1993.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 74, S.tid. 
2312 (22.2.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om å bidra til økt press 

på Indonesia for å få landet til å gi opp den ulov
lige okkupasjonen av Øst-Tim or og respektere 
menneskerettene, S.tid. 701-702 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om hovudforsam
linga i FN sitt vedtak om å oppmoda Russland om 
å trekkje ut russiske soldatar frå Estland og Lat
via, S.tid. 1541-1542 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Vegard Bye 
om å legge press på Israel til å stanse utvidelsen av 
bosettingene på palestinsk land på Vestbredden, 
S.tid. 2073-2075 (9.2.94). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvorfor Norge 
ikke støttet Canadas krav om full stopp i det inter
nasjonale torskefisket utenfor 200-mi/ssonen 
under møtet i Den nordvestatlantiske Fiskeriorga
nisasjon, S.tid. 2452-2453 (2.3.94). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å endre formulerin
gene i en økonomisk samarbeidsavtale mellom 
Norge og Indonesia, for å unngå tvil om at Norge 
tar avstand fra okkupasjonen av Øst-Timor, S.tid. 
2756-2757 (23.3.94). 

6. Sp.spm. fra Lars Sponheim om Regjeringens syn 
på spørsmålet om hvorvidt bruk av atomvåpen er i 
strid med den internasjonale folkeretten, S.tid. 
2950-2952 (20.4.94). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om opplysninger 
som kan tyde på at det finnes bosniske krigsfor
brytere i norske mottak, S.tid. 3451-3452 
(18.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring i norsk rett av De Forente 

Nasjoners Sikkerhetsråds vedtak om å opprette en 
internasjonal domstol for forbrytelser i det tidli
gere Jugoslavia. 
(Vedlegg: l. FNs Sikkerhetsråds resolusjon 827 
(1993) om å opprette en internasjonal domstol for 
strafforfølgning av forbrytelser begått i det tidli
gere Jugoslavia i engelsk originaltekst og i norsk 
oversettelse. 2. Domstolens vedtekter i engelsk 
originaltekst og i norsk oversettelse.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 226, Innst. O. 42, O.tid. 
338-339 (2.6.94), Besl. O. 49, L.tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 

1994-95 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om trålere fra EU

land som driver rovfiske utenfor kanadisk 200-
mils sone, og manglende støtte til Canada fra nors
ke myndigheter, S.tid. 2668-2670 (22.3.95). 

2. Sp.spm. fra John Dale om aktiv medverknad til at 
Haagdomstolen prøver om atomvåpen er folke
rettsstridige, S.tid. 3588- 3589 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. juni 1994 nr. 38om gjennom

føring i norsk rett av De Forente Nasjoners Sikker
hetsråds vedtak om å opprette en internasjonal 
domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia. 
(Loven gjeldende også for Rwanda-domstolen, 
endr. av tittel.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 593, Innst. O. 54, O.tid. 689 
(1.6.95), Besl. O. 57, L.tid. 52 (7.6.95). Lov av 
30. juni 1995. 
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1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 

om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. (Forvalt
ning av «Smutthavet» og «Smutthullet»; ev. utvi
delse av fiskerigrensen m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.11.95 fra uten
riksministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1994- 95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 116, S.tid. 2958-2966, 2980 (21.3.96) og 
avvist. 

2. Samtykke til l) ratifikasjon av De forente nasjo
ners havrettskonvensjon av 10. desember 1982, 
med tilhørende norske erklæringer, 2) tiltredelse 
til avtale av 28. juli 1994 om gjennomføring av del 
XI i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 
10. desember 1982. 
(Vedlegg: I. Forslag til norske erklæringer. Il. 
Konvensjons- og avtaletekster m.v. i engelsk ori
ginaltekst med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 227, S.tid. 
4133-4135, 4137 (11.6.96). 
(Jf. neste sak og IV, l og 2.) 

3. Samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desem
ber 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i 
De forente nasjoners havrettskonvensjon av 
10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av 
vandrende fiskebestander og langtmigrerende fis
kebestander, med tilhørende norske erklæringer. 
(Vedlegg: l. Forslag til norske erklæringer. 2. 
Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til 

norsk. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 10.3.96 fra 
utenrikskomiteens leder til utenriksministeren og 
svarbrev av 14.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 228, S.tid. 
4133-4135,4137 (11.6.96). 
(Jf. foregående sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Erik Solheim om støtte til den interna

sjonale krigsforbryterdomstolen i forbindelse med 
folkemordet på tutsier i Rwanda, S.tid. 3858 
(5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i enkelte lover som følge av norsk ratifi

kasjon av De forente nasjoners havrettskonven
sjon av JO. desember 1982. (Miljøovervåking og 
dumping til havs.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 291 , lnnst. O. 71, O.tid. 
423 - 424 (11.6.96), Besl. O. 74, L.tid. 39 
(14.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(Jf. neste sak og Il, 2.) 

2. Endringer i straffeloven. (Forholdet til folkeretten 
- gjennomføring av havrettskonvensjonens krav 
til straffelovgivningen.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 293, lnnst. O. 67, O.tid. 503, 
507 (13.6.96), Besl. O. 81, L.tid. 42 (18.6.96). Lov 
av 19. juli 1996. 
(Jf. forrige sak og Il, 2.) 

1996-97 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorfor Norge 

avstod fra å stemme for en resolusjon i FN som ut
trykte støtte til Haag-domstolens avgjørelse om 
atomvåpen, S.tid. 1361-1362 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om norske initiativer 
etter Israels vedtak om å sette i gang bygging av 
nye jødiske bosetninger i Øst-Jerusalem, S.tid. 
2557-2558 (5.3.97). 
(Jf. sakene 5 og 6.) 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim om norsk støtte til et for
slag om internasjonalt forbud mot forskning på 
kloning av mennesker, S.tid. 2688-2689 
(12.3.97). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om myndighetenes 
reaksjon når en av foreldrene tar barn ulovlig ut 
av landet, på tross av rettsforlik om delt omsorg, 
S.tid. 3023-3024 (23.4.97). 

5. M.spm. fra Erik Solheim om at Norge var avhol
dende i avstemningen i FN over Israels utbygging 

på okkuperte områder Jerusalem, S.tid. 3192 
(7.5.97). 
(Jf. sakene 2 og 6.) 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om utenriksministerens 
reise i Midtøsten, og hvorvidt det lyktes å skape 
forståelse for Norges stemmegivning i FN vedr. de 
israelske nybyggingene i Jerusalem. (Trukket til
bake), S.tid. 3411 (21.5.97). 
(Jf. sakene 2 og 5.) 

7. Sp.spm. fra Mai Gythfeldt, framsatt av Erling 
Folkvord om å protestere mot Tyrkias opptrap
ping av krigen mot den kurdiske frigjøringshæren , 
f.eks. ved å stanse eksporten av militærmateriell, 
S.tid. 3411-3412 (21.5.97). 

8. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om proble
mene for krigsforbryterdomstolen i Haag med å få 
dømt krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia 
pga. den flernasjonale styrkens begrensede man
dat. (Trukket tilbake), S.tid. 3546 (28.5.97). 
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INTERNASJONALT SAMARBEID 

Se også: EFTAÆU, EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, FREDSARBEID, GRENSESPØRSMÅL, 
INTERNASJONAL RETT, NATO (POLITISKE SPM), NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, 
UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1994. 2. Videre organisering av 
Tinglysingsdatas virksomhet.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 
(17 forslag, hvorav 16 ikke bifalt og l forslag fra V 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
118 Internasjonal bistand 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
288 Internasjonalt vitenskapelig samarbeid 

(l forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt.) 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap. : 

301 
320 
86/ 

Deltaking i internasjonale organisasjoner 
Allmenne kulturformål 
Forbrukerpolitisk forskning, internasjonalt 
samarbeid m. v. 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom-

mende Nærings- og energidepartementet, Miljø
verndepartementet m.m. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro
grammer 

14 70 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 
og polaiforvaltning 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
l 00 l Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til at Finland 

slutter å sende radioaktivt avfall til reprosessering 
i Majak i Russland, S.tid. 702-703 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Kjellbjørg 
Lunde om forbruksveksten Regjeringen legger 
opp til i 1994, og omlegging av politikken i tråd 
med Brundtland-kommisjonens og Rio-konferan
sens anbefalinger om en bærekraftig utvikling, 
S.tid. 2003-2005 (2.2.94). 

3. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at Regjeringen i 
langtidsprogrammet går inn for en betydelig vekst 
i forbruket, og miljøvernministerens synspunkter 
på denne veksten, S.tid. 2005-2007 (2.2.94). 

4. Sp.spm. fra John Dale om politisamarbeid med 
dei baltiske landa for å motverka smugling av nar
kotika, m.a. om å bruka hundar i spaningsarbeid, 
S.tid. 3293-3294 (4.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov av 19. juni 194 7 nr. 5 om immunitet 

og privilegium for internasjonale organisasjoner 
m.m. 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 180, Innst. O. 32, O.tid. 235 
(5.5.94), Besl. O. 41, L.tid. 22 (10.5.94). Lov av 
3. juni 1994. 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
118 Internasjonal bistand 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap. : 

288 Internasjonale vitenskapelige samarbeidstil
tak 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

301 
320 
865 

Deltaking i internasjonale organisasjoner 
Allmenne kulturformål 
Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersik-
kerhet og internasjonalt samarbeid m. v. 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Miljø
verndepartementet m.m. Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap. : 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro
grammer 

1470 Internasjonalt samarbeid, tiltakfor luftmiljø 
og polarforvaltning 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren om samar

beidet i Barentsregionen. 
S.tid. 2921-2929 (24.4.95), S.tid. 3236- 3274, 
3278 (debatt 11.5.95) og vedlagt 
protokollen. 
(l forslag fra V sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Handlingsprogrammet for Øst-Europa. 
(Vedlegg: Rapport om evalueringsarbeidet i 
Handlingsprogrammets prosjektvirksomhet. 
Utrykt vedlegg: Inspeksjonsrapportene fra stedlig 
inspeksjon av utvalgte prosjekter under Hand
lingsprogrammet for Øst-Europa.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

3. Dei årlegefiskeriavtalene Noreg inngår med and
re land. 
(Vedlegg: I. Protokoll for den 23. sesjon i Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. 2. 
Agreed Record of Conclusions of Fisheries Con
sultations between the European Community and 
Norway. 3. ICES- fiskeristatistiske områder.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

4. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 
europeiske romfartsorganisasjon (European 
Space Agency) i en fireårsperiode (1991-1994). 
(Vedlegg: l. Offentlig styring av norsk romvirk
somhet. 2. Norsk romvirksomhet med hovedvekt 
på ESA-samarbeidet. 3. Status for virksomheten 
og oppnådde resultater. 4. Perspektiver fremover.) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke behand
let.) 

5. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 
om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3555 (30.5 .95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om salg av Tofte indu

striers klorfabrikk i Hurum til India strider mot 
internasjonale avtaler og intensjonserklæringer 
om eksport av miljøskadelig teknologi til u-land, 
S.tid. 2674-2675 (22.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
l l 8 Internasjonal bistand 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
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men tet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

288 Internasjonale vitenskapelige samarbeidstil
tak 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

301 3301 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
320 Allmenne kulturformdl 
865 Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersik

kerhet og internasjonalt samarbeid 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet, Miljø
verndepartementet m.m. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro-
grammer 

1470 4470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 
og polarforvaltning 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 00 l Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 

europeiske romfartsorganisasjon (European Space 
Agency) i en fireårsperiode (1991-1994). 
(Vedlegg: Offentlig styring av norsk romvirksom
het; Norsk romvirksomhet med hovedvekt på 
ESA -samarbeidet.) 
Dok. 3: 8 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 31, S.tid. 635-636, 637 (7.11.95). 

2. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet (den nordiske passunionen; avskaf
felse av personkontroll samarbeidslandene imel
lom ved indre grenser; samarbeid om visumspørs
mål; prosedyrer for asylsøknadsbehandling; infor
masjonsutveksling via felles dataregister SIS bl.a. 
om uønskede personer; politisamarbeid; narkoti
kakriminalitet). 
S.tid. 743-747 (8.11.95), S.tid. 844-883 (9.11.95) 
og vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt; l fra Sp og SV om å sende 
redegjørelsen til utenrikskomiteen, og l fra Sp, SV 
og RV om en juridisk betenkning om hvorvidt et 
vedtak om tilslutning til hovedområdene i Schen
gen-avtalen må gjøres iht. Grunnlovens§ 93.) 
(Jf. sakene 7 og 8.) 

3. Dei årlege fiskeriavtalene Noreg inngår med and
re land. (Rammeverk for årlige kvoteforhandlin
ger; kvoteavtaler for 1995; kvoteutnyttelse i norsk 
jurisdiksjonsområde i 1993 og 1994; norske far
tøyer i andre lands soner.) 

(Vedlegg: l. Protokoll for den 23. sesjon i Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. 2. 
Agreed Record of Conclusions of Fisheries Con
sultations between the European Community and 
Norway. 3. ICES- fiskeristatistiske områder.) 
St.meld. 49 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 23, S.tid. 1463-1465, 1512 (30.11.95). 

4. Handlingsprogrammet for Øst-Europa. (Demo
kratiutvikling, miljøtiltak, strukturendringstiltak, 
næringslivssamarbeid, utdanning og forskning, 
tiltak i helse- og sosialsektoren; utviklingstrekk 
1992-95; det vestlige samarbeidet med Øst-Euro
pa; problemstillinger for framtidig samarbeid; 
opprettelse av et investeringsfond.) 
(Vedlegg: Rapport om evalueringsarbeidet i 
Handlingsprogrammets prosjektvirksomhet. 
Utrykt vedlegg: Inspeksjonsrapportene fra stedlig 
inspeksjon av utvalgte prosjekter under Hand
lingsprogrammet for Øst-Europa.) 
St.meld. 47 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 90, S.tid. 1655-1664, 1680 (12.12.95). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

5. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons
systemet Mercure for FNs miljøprogram UNEP 
m.v.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 

6. Forslag fra Reidar Johansen og Rolf Ketil Bjørn 
om norske tiltak i fiskeriforvaltningen. (Forvalt
ning av «Smutthavet>) og «Smutthulleb); ev. utvi
delse av fiskerigrensen m. v.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.11.95 fra uten
riksministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 116, S.tid. 2958-2966, 2980 (21.3.96) og 
avvist. 

7. Forslag fra Terje Riis-Johansen om å be Regje
ringa legge spørsmålet om en eventuell norsk 
observatørstatus i Schengen-samarbeidet fram for 
Stortinget som egen sak før observatørstatus inn
gås. 
Dok. 8: 75, ref. S.tid. 3159, S.tid. 3295-3332, 
3333-3334 (3.5.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens§ 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. neste sak og sak 2.) 

8. Redegjørelse av justisministeren om status for for
handlingene om en samarbeidsavtale med Schen
gen-landene (institusjonelle rammer, norsk obser
vatørstatus m. v. ). 
S.tid. 3160-3163 (24.4.96), S.tid. 3295-3333 
(debatt 3.5.96). 
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( 4 forslag, herav l fra Sp om en uavhengig juridisk 
vurdering av en assosiering sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. forrige sak og sak 2.) 

9. Forslag til endring av Grunnlovens§ 93. (5 ulike 
forslag om suverenitetsavståelse til internasjonale 
organisasjoner- hjemmel for å slutteN orge til EF, 
hjemmel for å avholde bindende folkeavstemning 
om suverenitetsavståelse, endringer i vilkårene for 
suverenitetsavståelse.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 12-16, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 291, S.tid. 4502-4508 
(20.6.96). (Forslagene ble enstemmig ikke bifalt.) 

l O. Dei fiskeriavtalene No reg har inngått med andre 
land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 
1995. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoll og tillegg for den 24. 
sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikom
misjon. 4. Agreed Record of Conclusions of Fis
heries Consultations between the European Com
munity and Norway. 5. Protocol on the conserva
tion, rational utilization and management of Nort
heast spring spawning herring (Atlanto-Scandian 
herring) in the Northeast Atlantic.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 4754 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om sviktende bered

skapsrutiner under en atomberedskapsøvelse for 
en eventuell atomulykke på Kola-halvøya, S.tid. 
1418-1419 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om nordisk sam
arbeid i forbindelse med Schengen-avtalen, S.tid. 
2158 (31.1.96). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om muligheten 
for Norge som ikke-EU-land til å benytte sin veto
rett i forhold til beslutninger innen Schengen-sam
arbeidet, S.tid. 2592-2593 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om overføring av 
rett til å utstede visum fra norske konsulater til 
Schengen-landenes utenriksstasjoner, ved en 
eventuell samarbeidsavtale med Schengen, S.tid. 
2800-2801 (13.3.96). 

5. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å gjøre Schen
gen-avtalen med tilhørende regelverk kjent for det 
norske folk, S.tid. 2945 (20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Tor Nymo om de økonomiske konse
kvensene av en eventuell norsk tilknytning til 
Schengen-samarbeidet, S.tid. 3113-3114 
(17.4.96). 

7. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om å gjøre Schen
gen-regelverket kjent for det norske folk, S.tid. 
3116-3117 (17.4.96). 

8. Sp.spm. fra Lisbeth Ho land om hvordan en felles 
flyktning- og asylpolitikk i EU vil virke på Norge 
som Schengen-medlem, S.tid. 3855-3856 
(5.6.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 
401 Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 16 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
l 18 Internasjonal bistand 

(l forslag fra Sp og KrF bifalt, vedr. hev. til mil
jøtiltak i og prosjektsamarbeid overfor Øst-Euro
pa.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap. : 

288 Internasjonale samarbeidstiltak 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 00 l Deltakelse i internasjonale organisasjoner 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

301 3301 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
320 Allmenne kultuiformål 
865 Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersik

kerhet og internasjonalt samarbeid 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro
grammer 

1470 4470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 
og polarforvaltning 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Dei fiskeriavtalene No reg har inngått med andre 

land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 
1995. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoll og tillegg for den 24. 
sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikom
misjon. 4. Agreed Record of Conclusions of Fis
heries Consultations between the European Com
munity and Norway. 5. Protocol on the conserva
tion, rational utilization and management ofNort
heast spring spawning herring (Atlanto-Scandian 
herring) in the Northeast Atlantic.) 
St.meld. 48 (1995-96), ref. S.tid. 4754 (21.6.96), 
Innst. S. 47, S.tid. 1545, 1561 (5.12.96). 

2. Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey og Inge 
Myrvoll om Norges opptreden under de interna
sjonale klimaforhandlingene. 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 1659 (12.12.96), S.tid. 
1685-1691, 1694 (13.12.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 3 forslag fra 
SV inntatt i Dok. 8-forslaget; 2 sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I, og l ikke 
bifalt.) 

3. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet (SIS, informasjonsutveksling mel
lom nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenes
ter, SIRENE-håndboka). 
S.tid. 1724-1730, 1739 (16.12.96) og vedlagt pro
tokollen. (En representant fra hvert parti fikk ordet 
til korte merknader etter redegjørelsen.) 

4. Interp. fra Peter Angelsen om det ukontrollerte fis
ket i Smutthullet. 
S.tid. 2929-2936, 2943 (16.4.97). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Interp. fra Reidar Johansen om å sikre fiskebestan
den i Nordsjøen. 
S.tid. 2937-2943, 2944 (16.4.97). 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

6. Framlegg frå Anne Enger Lahnstein, Marit Arn
stad, John Dale, Kjell Magne Bondevik og Erik 
Solheim om å innhenta ei uavhengig juridisk vur
dering av dei konstitusjonelle spørsmåla knytte til 
Schengen-avtalen. 
Dok. 8: 96, ref. S.tid. 3592, S.tid. 3639-3644, 
3645-3647 (2.6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 
19. desember 1996 mellom partene i Schengenav
talen og Schengenkonvensjonen, og Island og 
Norge om avskaffelse av personkontroll på de fel
les grenser. 
(Vedlegg: l. Samarbeidsavtale av 19.12.96 mel
lom Schengen-landene og Island og Norge. 2. 
Schengenkonvensjonen av 19.6.90. 3. Schengen-

avtalen av 14.6.85. 4. Overenskomst mellom Dan
mark, Finland, Norge, Sverige og Island om opp
hevelse av passkontroll ved de internordiske gren
ser av 12.7.57, med endringer av 27.7.79. 5. Pass
frihetsprotokoll av 22.5.54. 6. Erklæringer fra 
regjeringene i EFs medlemsstater og i EFTA-sta
tene av 2.5.92. 7. Den nordiske pasunion i en euro
pæisk sammenhæng av 27.2.95. Særskilt vedlegg: 
Regelverk i henhold til artikkel l i samarbeidsav
talen av 19.12.96. Vedlegg til innst.: l. Brev av 
16.4.97 fra Sps stortingsgruppe til utenrikskomi
teen med forslag om å utsette saken. 2. Spørsmål 
fra utenrikskomiteen til Regjeringen og Regjerin
gens svar. 3. Referat fra to åpne høringer. 4. Brev 
av 21.5.97 fra Justisdepartementet, statsråden, til 
utenrikskomiteen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 
29.5.97 fra justiskomiteen til utenrikskomiteen 
med uttalelse til innstillingsutkast.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 229, S.tid. 
3827-3890 (9.6.97) og vedtatt med 75 mot 50 
stemmer. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF, herav l om å utsette 
behandlingen, ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å orientere 

Stortinget før underskriving av en assosieringsav
tale med Schengen-landa, S.tid. 1385-1386 
(27 .11.96). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å offentlig
gjøre årsmeldinga for første driftsår i Schengen
samarbeidet, S. tid. 1386-1387 (27 .11.96). 

3. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om den nor
diske pass friheten hvis Schengen-samarbeidet blir 
en del av EU, S.tid. 1512- 1513 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å klargjøre 
hjemmelsgrunnlaget for SIRENE, som ikke er 
omtalt i Schengen-konvensjonen, S.tid. 
1533-1534 (4.12.96). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Norges holdning 
til spørsmålet om å inkorporere Schengen-avtalen 
i Traktaten om Den Europeiske Union, S.tid. 1631 
( 11.12. 96). 

6. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvordan kontrol
len med Schengen-samarbeidets overvåkingssys
temer tilfredsstiller krav om en parlamentarisk 
forankret, demokratisk kontroll med et samfunns 
hemmelige tjenester, S.tid. 1631-1632 (11.12.96). 

7. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om hvorfor Stor
tinget ikke er informert om en plan for gradvis å 
overføre Schengen-avtalen til EUs overnasjonale 
del, beskrevet i et notat fra den nederlandske 
regjeringen, S.tid. 2291 (5.2.97). 

8. M.spm. fra Jan Petersen om finansiering av en 
avtale som skal undertegnes under kulturministe
rens opphold på Cuba, og krav fra norsk side i lys 
av menneskerettighetssituasjonen i landet, S.tid. 
2345-2346 (12.2.97). 
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9. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om årsaken til hast
verket med å få behandlet en eventuell norsk til
knytning til Schengen før stortingsvalget, S.tid. 
2363-2364 (12.2.97). 

l O. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om Norges og 
Islands samarbeidsavtale med Schengen-landene, 
og overgangsordninger dersom en utvikling i EU 
erstatter bestemmelser i Schengen-avtalen, S.tid. 
2513 (26.2.97). 

11. M.spm. fra Terje Riis-Johansen om mulighet til 
folkelig deltakelse og medbestemmelse hvis pro
posisjon om og behandling av Schengen-spørsmå
let ikke utsettes til etter stortingsvalget og EUs 
regjeringskonferanse, S.tid. 2683-2684 (12.3.97). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om norsk støtte til et for-

slag om internasjonalt forbud mot forskning på 
kloning av mennesker, S.tid. 2688-2689 
(12.3.97). 

13. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om hvorfor 
Regjeringen nekter offentligheten innsyn i doku
mentene under Schengen-avtalen, S.tid. 
2709-2710 (12.3.97). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om myndighetenes 
reaksjon når en av foreldrene tar barn ulovlig ut 
av landet, på tross av rettsforlik om delt omsorg, 
S.tid. 3023-3024 (23.4.97). 

15. M.spm. fra Reidar Johansen om norske fiskeriin
teressers deltakelse i uregulert fiske og i andre 
lands soner, også indirekte via bekvemmelighets
flagg, S.tid. 3195-3196 (7.5.97). 
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JERNBANER 

Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap. : 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
13 51 Overføringer til Statsbanenes trafikkdel 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Administ

rasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar og kollektivtrafikktiltak, Jernbaneformål og 
Post. (Emir. i vedtatt jernbanebudsjett; utvidede 
fullmakter; overføring av overtallig personale til 
personalsenteret; NSBs varelagervurderinger.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

2. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
22. april 1994 vedrørende Nord-Norgebanen. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), og sendt Samferdselsko
miteen. 
(Jf. sakene 3 og 4.) 

3. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
11. mai 1994 vedrørende videreføring av Nord
Norgebanen. 
Ref. S.tid. 3683 (24.5.94), og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige og neste sak.) 

4. Nord-Norgebanen. 
(Vedlegg: l . NSBs styreuttalelse. 2. Utredning om 
Nord-Norgebanen. Oversikt over delrapporter.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 133, S.tid. 
3714-3758 (26.5.94) og vedlagt protokollen. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. l forslag 
fra RV sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

5. Diverse saker under Vegformål, Jernbaneformål 
og Post. (Endr. i vedtatt leiefullmakt for rullende 
godstrafikkmateriell og bestillingsfullmakt for 
materiell til NSBs trafikkdel.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 185, S.tid. 
4389-4401, 4413-4415 (15.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om prognoser for fol

ketallet vil bli lagt til grunn ved en forlenging av 
Nord-Norgebanen, S.tid. 283-284 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om NSBs vedtak om å 
nedlegge rutetilbudet for vognlastet godstrafikk 
fra Namdalskommunene Grong og Snåsa, S.tid. 
284-285 (27.10.93). 

3. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om at NSB har foreslått 
å redusere antall togstopp ved Berkåk og andre sta
sjoner på Dovrebanen, S.tid. 1554-1555 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om samsvar mellom 
NSBs planer for ekspresstogstoppmønsteret på 
Sørlandsbanen i Aust-Agder og Stortingets vilje, 
S.tid. 1555-1556 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at NSBs ekspress
godstilbud skal fjernes ved de fleste stasjoner, i lys 
av Regjeringens målsetting om jernbanen som et 
satsingsområde, S.tid. 1708-1709 (15.12.93). 

6. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at dagpendlere 
som benytter NSB/Gjøvikbanen, blir henvist til å 
stå, eller å sitte på kasser i godsvogn, S.tid. 
1967-1968 (26.1.94). 

7. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om at et stort antall rein 
og storvilt hvert år blir skadet eller drept etter 
påkjørsel av tog, S.tid. 2010-2011 (2.2.94). 

8. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at NSB nå 
utreder mulighetene for dobbeltspor mellom Stav
anger og Sandnes, og hvordan arbeidet med pro
sjektet vil bli fulgt opp, S. tid. 2084 (9.2.94). 

9. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fremdriftspla
nen for planbehandlingen og reguleringsplanene 
for den nye Gardermobanen og investeringsram
mene for banen, S.tid. 2086-2087 (9.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å legge Gardermo
banen i tunnel gjennom de mest berørte boområ
der, Gamlebyen i Oslo og Lillestrøm-området, 
S.tid. 2234-2235 (16.2.94). 

Il . Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sette i verk til
tak som på kort og lengre sikt kan rette opp situa
sjonen for jernbanetrafikken i østlandsområdet, 
S.tid. 2324-2325 (23.2.94). 

12. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre arbeids
plassene ved Oslo-bedriften Levahn, som kan bli 
nedlagt etter å ha blitt underbudt av tyske Robel/ 
Plasser & Theurer i konkurranse om et NSB-opp
drag, S.tid. 2329-2330 (23.2.94). 

13. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om antallet berørte 
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boliger i Lillestrøm ved anvendelse av ulike støy
grenser for Gardermobanen, S.tid. 2831-2832 
(13.4.94). 

14. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at støygrensene for 
veg og jernbane i forbindelse med hovedflyplas-

sen på Gardermoen kan overskrides ut fra økono
miske betraktninger, S.tid. 2959-2960 (20.4.94). 

15. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om elektrifiserin
gen av Arendal-Nelaug-banen, S.tid. 3826-3827 
(1.6.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes trafikkdel 
1352 NSB Gardermobanen AS 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 
(l forslag fra H bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m. v. for 1994 under Sam

ferdselsdepartementet. (Jernbaneformål - endr. i 
vedtatt driftsbudsjett, inndekking av budsjettun
derskudd, avtale om utgiftsforskottering ved elek
trifisering av Arendalsbanen; refusjon merverdi
avgift for NSB Gardermobanen.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

2. Antegnelser vedrørende Norges Statsbaner 
(NSB). 
(Vedlegg: l. Rapport om bruk av konsulenttjenes
ter i NSB. 2. Rapport om NSBs prosjektstyring 
ved innføring av nye edb-systemer. 3. Rapport om 
variable tillegg og godtgjørelser i NSB. 4. Rapport 
om innkjøp og lagerhold i NSB Banedivisjonen. 
Vedlegg til innst.: Retningslinjer for bruk av kon
sulenttjenester i NSB. Vedlegg inntatt i innst.: 
Brev av 24.3.95 fra kontroll- og konstitusjonsko
miteen til Samferdselsdepartementet og svarbrev 
av 29.3.95 fra Samferdselsdepartementet.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 122, S.tid. 
2900-2910 (6.4.95). 

3. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegfor
mål og Jernbaneformål. (Innsparingstiltak i NSB, 
NSB Gardermobanen, NSBs reisebyrå- og biltra
fikkdivisjoner.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2929, lnnst. S. 207, S.tid. 
4209-4229, 4279-4282 (15.6.95). 
(8 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen og Hans J. Røsjorde om 
en modemiseringsplan for en forbrukerorientert 
jernbane. 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1922, Innst. S. 174, S.tid. 
4209-4229, 4282-4283 (15.6.95) og vedlagt pro-

tokollen. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om at Gardermobanen 
må legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
(Vedlegg til innst.: 1.-4. Svarbrev av 5.4.95, 
27.4.95, 28.4.95 og 16.5.95 fra Samferdselsdepar
tementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 2664-2666, Innst. S. 178, 
S.tid. 4229-4248, 4283 (15.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(2 forslag; l fra A ikke bifalt, l fra Ellen Christian
sen og Stephen Bråthen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Komiteens 
innst. om tunnel gjennom Gamlebyen, hev. av 
midler og forutsetning om ferdigstil1elsestids
punkt- bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at jern
banen til Gardermoen blir lagt i tunnel gjennom 
Lillestrøm. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 18.5.95 og 
notat i brev av 5.6.95 fra Samferdselsdepartemen
tet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 2919, Innst. S. 198, S.tid. 
4248-4255, 4283-4284 (15.6.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt med 59 
mot 54 stemmer (voteringskorreksjoner ved 
åpningen av neste dags stortingsmøte - se S.tid. 
4293).) 
(Jf. forrige sak og I, l.) 

7. Ein del løyvingsendringar m. v. på Samferdselsde
partementets område. (Samarbeid NSB-Telenor 
om fiberkabelnett.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 179, S.tid. 
4255-4264, 4284-4287 (15.6.95). 
(l forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om å 

hindre nedlegging av jernbanestasjonar og å 
sørgje for at avgangar som er mykje brukte, vert 
oppretthaldne. (Trukket tilbake), S.tid. 311-312 
(19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om at NSB Garder
mobanen AlS har satt i gang detaljplanlegging av 
jernbanetraseen i henhold til sine egne planfor
slag, som stedlig er forkastet av kommunene, 
S.tid. 312, 313 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs, framsatt av Odd-
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vard Nilsen om at staten dekker underskudd i 
Jernbanens sykekasse, S.tid. 1563 (7.12.94). 

4. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvilke prinsip
per som ligger til grunn for NSBs intensjonsavta
ler, og om forespørsler om leveranser av rullende 
materiale sendes ut på anbud, S.tid. 1899-1900 
(18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om ekstrasatsinga som 
ble vedtatt i Norsk jernbaneplan 1994-1997 er 
skrinlagt, etter at NSB har fått beskjed om ikke å 
regne med denne i 1996, S.tid. 1961-1962 
(25.1.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mangelfull mer
king av bremsesystemene på nærmere 60 av NSBs 
lokomotiver, og om dette er et brudd på arbeids
miljølovens forskrifter, S.tid. 2091 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om en intensjons
avtale mellom Telenor og NSB vedrørende NSBs 
fiberkabelnett, S.tid. 2196 (8.2.95). 

8. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om samlokalisering av 
Gardermobanen og Hovedbanen gjennom Sørum 
og Ullensaker, S.tid. 2196-2197 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
John-Arne Balto om de støyskjermingstiltak NSB 
vil sette i verk i forbindelse med byggingen av 
Gardermobanen er tilstrekkelig for å sikre et godt 
bomiljø for innbyggerne i Gamlebyen, S.tid. 
2228- 2229 (15.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om NSB må utarbeide 
investeringsplaner for 1996 uten at ekstrasatsin
gen fra Norsk jernbaneplan 1994-97 er med, 
S.tid. 2233-2234 (15.2.95). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om NSBs planer om 
at det skal gå 715 tog i døgnet gjennom Gamle
byen i Oslo, som er proklamert som miljøby, S.tid. 
2304-2306 (22.2.95). 

12. Sp.spm. fra Morten Lund om NSBs sparepolitikk 
som har medført en sterk redusering i bemannin
gen på Hommelvik stasjon, S.tid. 2309-2310 
(22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om ei varig løsning 
på miljøproblema som økende jernbanetrafikk 
skaper for dem som bor i nærheta av jernbane
spora på Oslos østkant, S. tid. 2443-2444 
(8.3.95). 

14. Sp.spm. fra Øystein Djupedal, framsatt av Hilde 
Bergebakken om godstransporttilbudet i Røros
regionen og Nord-Østerdal, S.tid. 2447-2448 
(8.3.95). 

15. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om Postverket som i 
løpet av året skal endre transportopplegget for 
post fra jernbane til vei på strekningen Hamar til 
Røros, S.tid. 2598-2599 (15.3.95). 

16. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om erstatningsboli
ger er en aktuell løsning for de beboerne i Gam
lebyen i Oslo som vil bli plaget av støy fra Garder
mobanen, S.tid. 2675-2676 (22.3.95). 

17. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om framdriften av 
Gardermobanen ligger innenfor de planlagte tids
rammer og kostnadsrammer som redegjort for i 
Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1994-95, S.tid. 
2856-2857 (5.4.95). 
(Jf. I, l) 

18. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om konsesjonssøknad 
for ekspressbuss fra Solør til Oslo, da Solørbanen 
er nedlagt for persontrafikk, S.tid. 2961-2962 
(26.4.95). 

19. Sp.spm. fraArneHaukvik, framsatt av Terje Sand
kjær om driftsstøtte til Tinnsjøferjene og Tinnos
banen, S.tid. 3499-3500 (24.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i jernbaneloven. (Forskriftshjemmel for 

gjennomføring av EØS-avtalen på jernbanens 
område; krav om politiattest for personell med 
sikkerhetsansvar.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 594, Innst. O. 49, O.tid. 
691-692 (1.6.95), Besl. O. 59, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statsbanenes kjøreveg 
1351 Overføringer til Statsbanenes trafikkdel 
1352 NSB Gardermobanen AS 
2451 5451 Statsbanenes trafikkdel 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets budsjett
forslag for 1996 som følge av omgjøring av NSB 
Reisebyrå til aksjeselskap m.m. (Utskilling av 

NSB Reisebyrå som eget aksjeselskap, endr. bev. 
på kap. 2451 Statsbanenes trafikkdel.) 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1390, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1761-1777, 1786-1787 
(15.12.95). (Samferdselskomiteens innst. om full
makt for NSBs styre til salg av aksjer i reisebyrået 
bifalt med 63 mot 56 stemmer.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Sam

ferdselsdepartementet. (Kap. 1350 og 1352.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1696 (13.12.95). 

2. Fullmakt for NSB til å selje aks jar i Narvesen AS 
m.m. 
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St.prp. 29, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 110, S.tid. 
2113-2121, 2127 (25.1.96). 

3. Forslag fra Carl l. Hagen om å begrave planene og 
arbeidet med en Nye Nationaltheatret NSB-togsta
sjon. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.2.96 fra Sam
ferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2127, Innst. S. 135, S.tid. 
2812-2819, 2865 (14.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til 
NSB Gardermobanen AS. (Kap. 1532, utbyggings
kostnader og transportandel for Gardermobanen, 
parkeringsplasser ved stasjoner, tilrettelegging for 
funksjonshemmede.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 223, S.tid. 
4076-4088, 4097 (10.6.96). 

5. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Omorganisering 
av malmtransport på Ofotbanen, lånefullmakt for 
NSBs bildrift, status for Eidangertunnelen.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450, Innst. S. 278, 
S.tid. 4384-4405, 4412-4415 (17.6.96). 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Valg av trase
korridor for Ringeriksbanen.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450 (13.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om omdirigering av 

trafikken til og fra NSBs godsterminal på Alnabru 
for å redusere trafikken på boligveiene til et mini
mum, S.tid. 1406 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at NSB planlegg å 
byggje parkeringshus over bakken ved terminalen 
i Bjørvika, som fører til mykje trafikk på bakke
nivå, S.tid. 1540 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forutsetningen om 
transport av drivstoff til hovedflyplassen på Gar
dermoen med jernbane fortsatt står ved lag, S.tid. 
1979-1980 (10.1.96). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om NSB sine planar for 

å utvide kapasiteten mellom Drammen og OsloS 
ved utviding av Nationaltheatret stasjon, S.tid. 
2058-2059 (17.1.96). 

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om NSBs investerin
ger i spor på Østfoldbanen og Vestfoldbanen, som 
ikke tåler norske vinterforhold, S.tid. 2152-2153 
(31.1.96). 

6. Sp.spm. fra Arne Haukvik om utviding av Natio
naltheatret i samband med utvidinga av National
theatret stasjon, S.tid. 2343-2344 (14.2.96). 

7. Sp.spm. fra Arne Haukvik om kvi for NSB held 
fram med tunnelen på Etterstad etter vedtaket om 
å legge jernbanen i tunnel gjennom Gamlebyen, 
S.tid. 2429-2430 (21.2.96). 

8. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bruk av engelske 
namn på blad utgjevne av Luftfartsverket og NSB, 
S.tid. 2430 (21.2.96). 

9. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om ruteinnskrenknin
ger og NSBs framtidige transporttjeneste, S.tid. 
2430-2431 (21.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Ranveig Frø iland om framdriftspla
nen for gjennomføring av vedtekne modernise
ringsplanar for Bergensbanen, S.tid. 2431-2432 
(21.2.96). 

11. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om sprekk i anleggs
kostnadene ved utbygging av Gardermobanen, 
S.tid. 2573-2574 (28.2.96). 

12. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om støyskjermingstil
tak ved Gardermobanens daglinje gjennom Lille
strøm, S.tid. 2574-2575 (28.2.96). 

13. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om Gardermobanen 
blir satt opp med trinnfrie vogner, S.tid. 2794 
(13.3.96). 

14. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om utbedring av skin
negangen mellom Oslo og Stockholm, S.tid. 
3177-3178 (24.4.96). 

15. Sp.spm. fra Arne Haukvik om konsulentrappor
tane om NSB-tunnel under Gamlebyen, S.tid. 
3364-3365 (8.5.96). 

16. Sp.spm. fra Arne Haukvik om rutinene for spren
gingsarbeid i Gardermotunnelen under Hellerud 
bydel, S.tid. 3365 (8.5.96). 

17. Sp.spm. fra Arne Haukvik om konsekvensutgrei
ingane om NSB-tunnel gjennom Gamlebyen, S.tid. 
3866-3867 (5.6.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Jernbaneverket 
1351 Overføringer til særlovselskapet NSB Tra

fikkdelen 
1352 NSB Gardermobanen AS 

1353 Etablering av særlovselskapet NSB Trafikk
delen 

2. Ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet 
Postverket m.m. (Endr. hev. på kap. 1352 NSB 
Gardermobanen AS.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1005, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1680-1681, 1691-1692 
(13.12.96). 
(Jf. Il, 4.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam

ferdselsdepartementets område. (Valg av trase
korridor for Ringeriksbanen.) 
St.prp. 64 (1995-96), ref. S.tid. 3449-3450 
(13.5.96), Innst. S. 12, S.tid. 578-595, 597-598 
(4.11.96). 
(2 forslag, hvorav l fra A og SV bifalt - om videre 
planlegging etter alternativene 2 Sandvika-Krok
sund-Hønefoss og 2/6 Sandvika-Åsa-Hønefoss. l 
forslag om skrinlegging ikke bifalt.) 

2. Endret tilknytningsform for Postverket og NSBs 
trafikkdel m.m. (Omdannes til særlovselskaper fra 
1.12.96; NSBs biltrafikk som aksjeselskap, NSBs 
kjøreveg nytt navn- Jernbaneverket; Postbankens 
eierforhold og forretningsstrategi.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 65, Innst. S. 31, S.tid. 
783-814, 853-855 (14.11.96). 
(8 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
vurdering av Postbankens forretningsstrategi 
bifalt.) 
(Jf. IV, 1-2.) 

3. Endring av forslag i St.prp. nr. 2 (1996-97), om 
endret tilknytningsform for Postverket og NSBs 
trafikkdel m.m. 
(Kap. 4353, overdragelse av eiendeler.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 140, Innst. S. 31, S.tid. 
783-814, 853-855 (14.11.96). 
(Jf. IV, 1.) 

4. Endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på 
Samferdselsdepartementets område. (Kap. 1352; 
kap. 1351 Overføringer til Statsbanenes trafikkdel, 
kap. 2451/5451 Statsbanenes trafikkdel - endr. 
pga. omdanning til særlovselskap.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 82, S.tid. 
1681-1684, 1692-1694 (13.12.96). 
(Jf. I, 2.) 

5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personal
senteret i Norges Statsbaner (NSB). 
(Vedlegg: Rapport vedr. NSB Personalsenteret. l. 
Avskrift av vedlegg til oversendelsesbrev fra 
Samferdselsdepartementet 22.3.93. 2. Samling av 
utvalgte sitater fra NSB-ansatte som er/har vært 
tilknyttet Personalsenteret.) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 598, Innst. S. 124, S.tid. 
2619-2620, 2632 (6.3.97) og vedtatt «Kan pas
sere». 

6. Konsekvensutredning for jernbanetunnel under 
Gamlebyen i Oslo. (Kap. 1300 (Ny) 72 Planarbeid 
Gamlebyen/ Bjørvika/Bryn; søndre trasealtemati
ver utredes innen høsten 1998.) 
(Vedlegg: Beskrivelse av trasealternativer.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 155, S.tid. 
3025-3044, 3071 (24.4.97). 
(2 forslag, l fra RV ikke bifalt og l fra Ame Hauk
vik sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L Komiteens innst. om utredning 
av søndre trasealternativer og framlegging for 

Stortinget innen høsten 1998- bifalt mot 2 stem
mer.) 

7. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1997 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Kap. 1350, økte 
utgifter til merverdiavgift.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 

8. Norskjernbaneplan 1998-2007. 
(Vedlegg: l. Kart over jernbanenettet. 2. Beskri
velse av banenettet med enkelte nøkkeltall 
(1996).) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 253, S.tid. 
4125-4150, 4162-4164 (13 .6.97). 
(11 forslag, hvorav l fra Sp, SV og KrF om å fjerne 
kjørevegsavgift på kombitransport bifalt. 2 forslag 
til vedtak fra komiteen bifalt mot As stemmer -
om økt investeringsramme for krengetog og om 
plan for dobbeltspor Skøyen-Asker.) 

9. Ein del saker under Vegformål og Jernbanefor
mål. (Forbindelsesspor Hovedbanen-Gardermo
banen, m. v.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 251, S.tid. 
4150, 4164 (13.6.97). 

10. Endra løyvingsvedtak for Oslo Lufthavn AS og 
NSB Gardermobanen AS. (Kap. 1312 og 1352.) 
St.prp. 82. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å fyl

gja opp konklusjonane i ein ekstern kvalitetsrevi
sjon av grunnervervet i Gardermoprosjektet også i 
NSB og Vegvesenet, S.tid. 1366-1367 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bygging av parke
ringsplass over bakken ved den nye Gardermoter
minalen - ved Oslo S, S. tid. 1368-1369 
(27 .Il. 96). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om sikrere kon
struksjonskriterier for NSB-togsett og å hindre 
forsinkelser m.v. etter at 8 av 16 intercity-togsett 
har fått kjøreforbud, S.tid. 1524-1525 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å skaffajleire tog
sett til Jærbanen, der kapasiteten er sprengt, S.tid. 
1525 (4.12.96). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å bedre forholdene 
for togpassasjerer med hund, som på de fleste 
strekninger er henvist til å sitte i røykevogn, S.tid. 
2075-2076 (22.1.97). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å bygge dobbelt
spor på strekningen Gardermoen-Eidsvoll som 
planlagt, S.tid. 2278 (5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å få fortgang i 
utviklingen av Nordic Link, som vil bli en livsvik
tig transportkorridor for Sørlandet, S.tid. 
2278-2279 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om prognoser for 
utbyggingskostnader og rentabilitet for Garder
mobanen, S. tid. 2279 (5.2.97). 
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9. Sp.spm. fra Eva Lian om tilgjengelighet for funk
sjonshemmede og andre med spesielle behov ved 
den nye kollektivtermina/en i Sande i Vestfold, 
f.eks. til venterom og WC, S.tid. 2281 (5.2.97). 

l O. M.spm. fra Thorhild Widvey om Osmund Uelands 
rolle som både adm.dir. i NSB BA og i Jernbane
verket og styreformann i NSB Gardermobanen 
AS, S.tid. 2493 (26.2.97). 
(Jf. sak 17.) 

11. M.spm. fra Erling Folkvord om tilnærma tørrleg
ging av eit vatn i Østmarka i Oslo etter NSB si tun
nelsprenging tilknytta Gardermobanen, og å end
re kontraktutforminga ved slike arbeid for å unngå 
miljøskadar, S.tid. 2493 (26.2.97). 

12. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at det i NSB vur
deres å forlate praksis med gevær i lokomotivet og 
opplæring i bruk av dette for lokomotivførere, 
S.tid. 2566 (5.3.97). 

13. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om sam
ordning mellom Gardermobanen og det kollektive 
transportnettet i Akershus, til en pris som er 
attraktiv for lokale reiser, S.tid. 2696-2697 
(12.3.97). 

14. M.spm. fra Carl l. Hagen om konflikten vedr. 
Romeriksporten mellom NSB Gardermobanen 
A/S og entreprenøren Scandinavian Rock Group, 
og å unngå økte statlige omkostninger, S.tid. 2865 
(9.4.97). 

15. M.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvorvidt sam
ferdselsministeren har mistet kontrollen over 
utbyggingen av Oslo lufthavn AS og tilhørende 
transportløsninger, S.tid. 2870-2871 (9.4.97). 

16. M.spm. fra Eva Lian om å sikre framdrift i igang
satte jernbane- og vegutbyggingsprosjekter, med 
eksempel i opprustingen av Vestfoldbanen, S.tid. 
2871-2872 (9.4.97). 

17. M.spm. fra Thorhild Widvey om hvem som er 
mest fornøyd med at NSB BA har fått kontrakten 
for vedlikehold av flytogene, styreformann Ueland 
i Gardermobanen AS eller adm.dir. Ueland i NSB 
BA, S.tid. 3295-3296 (14.5.97). 
(Jf. sak 10.) 

18. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om et ønske fra flypas
sasjerer til den nye hovedflyplassen om innboa
king på Oslo S og helst også på toget og andre sta
sjoner, S. tid. 3303-3304 (14.5.97). 

19. Sp.spm. fra Arne Haukvik om NSB sine utgifter til 
konsulenthjelp på om lag 100 mill. kr i året, S.tid. 
3548-3549 (28.5.97). 

20. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at billetten på tog 
til og frå Gardermoen blir meir enn dobbelt så dyr 
som dagens bussbillett, og så dyr at Oslo Taxi 
meiner dei kan konkurrere, S.tid. 3753-3754 
(4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Lov om statens postselskap. 2. Lov om statens 

jernbanetrafikkselskap. 3. Lov om endringer i 
andre lover som følge av lov om statens postsel
skap og lov om statens jernbanetrafikkselskap 
m.m. 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 10, O.tid. 77-98 
(14.11.96), Besl. O. 9, 10, 11, L.tid. 7-8 (20.11.96). 
Lov av 22. november 1996. 
(l forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget- ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og 3.) 

2. Lov om at tilsatte i NSB og Luftfartsverket mel
lombels skal behalde visse rettar etter teneste
mannslova ved overgang til respektive NSB Rei
sebyrå A/S, NSB Biltrafikk A/S, Malmtrafikk A/S 
og OSLO Lufthavn A/S. 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 570, Innst. O. 82, O.tid. 782, 
790-791 (29.5.97), Besl. O. 102, L.tid. 52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll 
om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 
om statens postselskap og lov av 22. november 
1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap. 
Dok. 8: 56, ref. O. tid. 512, Innst. O. 84, O.tid. 783, 
791 (29.5.97), Besl. O. 103, L.tid. 52 (5.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 
(Jf. AKSJER IV, 3.) 
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JORDBRUK 

Se også: LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, NATURSKADER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
1145 4145 Jordsk~fteverket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe

ren. (EØS-avtalen; EF-regelverk; Uruguay-run
den i GATT.) S.tid. 1517-1524 (6.12.93), S.tid. 

1603-1677 (debatt 13.12.93). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF og V om felles 
dato for eventuelle folkeavstemninger om EF
medlemskap bifalt med 49 mot 46 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om ein samla plan for 

organiseringa av Jordskifteverket, m.a. samanslå
ing av jordskiftesokna til større einingar, S.tid. 
3839-3840 (1.6.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
1145 4145 Jordskifteverket 
(l forslag fra Sp, H og KrF sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at 5000 gitte ar

beidstillatelser for utenlandske arbeidere i tids
rommet 15. mai til 31. oktober inndras. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 152, S.tid. 
3487-3489, 3492-3495 (23.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Oscar D. Hill
gaar sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 

OVERSENDT I.) 
(Jf. III, 3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om auka straum

utgifter for veksthusnæringa etter at kraftmarkna
den vart fri, slik at dei som kan, går tilbake til olje
fyring, S.tid. 565-566 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å gi Olav D. Konge
vold og Ole Johnny Andreassen på Lista tillatelse 
til juletreproduksjon på deres egen gård, S.tid. 
1609-1610 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det blir gitt 
sesongarbeidstillatelse til 5000 utlendinger for 
jordbær- og hagebruksnæringen samtidig som 
over 150 000 er registrert arbeidsledig, S.tid. 
2593-2594 (15.3.95). 
(Jf. Il, l) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap. : 
l l 40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
1145 4145 Jordskifteverket 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Modulf Aukan om konsekvensar for 

kombinasjonsbruk når 75 pst. av inntekta skal 
koma frå jord, hage og skogbruk for å få stønad til 
investeringar i tradisjonelt jordbruk, S.tid. 
2425-2426 (21.2.96). 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l l 40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
1145 4145 Jordskifteverket 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om det registrerte jord

bruksarealet gjev eit sant bi lete av norsk jordbruk 
si evne til å produsere mat, S.tid. 67-68 (9.10.96). 



-323- Kartverk 

KARTVERK 

1993-94 

Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1464 4464 Statens kartverk 

2. Endringer på Miljøverndepartementets budsjett
forslag for 1994 som følge av at Statens kartverk 
blir forvaltningsbedrift, m.m. 

St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 888, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg l, S.tid. 1753-1754 (16.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1464, kompensasjon for 
bortfall av sjømannsfradrag for personale på 
forskningsfartøy.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 27, S.tid. 
1754-1755 (16.12.93). 

1994-95 

Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Miljøverndepartementet. Budsjett-innst. S. 
9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett -kap.: 
l 465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk 
2465 Statens kartverk 

2. Fastsetting av kapitalbalanse, m.m. i Statens kart
verk. 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg l, S.tid. 1597, 1600-1601 (8.12.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1465/2465 Statens Kart
verk.) 

St.prp. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 34, S.tid. 1597, 
1600 (8.12.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om å bevilge midler til Sjø

kartverket for sjømåling i nordområdene, slik at 
de som trafikkerer områdene får den sikkerhet de 
har krav på, S.tid. 1614-1615 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om å endra 
praksis i spørsmål som gjeld korleis stadnamn 
skal skrivast, då mange lokalsamfunn opplever at 
dei vert umyndiggjorde, S.tid. 1623-1624 
(14.12.94). 

1995-96 

Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap. : 
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk 
2465 Statens kartverk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 2465 Statens kartverk.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.11.95 fra Mil
jøverndepartementet til energi- og miljøkomi
teen.)) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 922, Innst. S. 69, S.tid. 1799, 
1838 (18.12.95). 

2. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons
systemet Mercure for FNs miljøprogram UNEP; 
endr. bev. på kap. 1463 Regional og lokal planleg
ging og kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Sta
tens kartverk.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid.l390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 
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1996-97 
Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk 
2465 Statens kartverk 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om at feil 

fra gamle oppmålinger til hovedkartserien for 
navigasjon langs norskekysten overføres til nytt 
satellittbasert navigasjonssystem ved produksjon 
av elektroniske sjøkart, S. tid. 2916-2917 
(16.4.97). 
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KLAGER TIL STORTINGET 

Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmaktene. (Klager i samband med stortingsval

get.) 
(Vedlegg: l. Brev av 21.9.93 til Oslo kommune, 
oversendt til Stortinget 28.9.93, fra Arne Borgir, 
Oslo, på vegne av partiet «Hjelp Fremmedkultu
relle Hjem». 2. Brev av 2.10.93 fra Leif Bryn 
Petersen, Oslo. l. Innstilling fra den forberedende 

fullmaktskomite, valgt av Det 13 7. Storting, om 
fullmaktene for stortingsrepresentantene og vara
representantene på Det 138., 139., 140. og 141. 
Storting. 2. Utskrifter fra nyhetssendinger i radio 
mandag 13.9.93.) 
Ref. S.tid. 10, lnnst. S. l, S.tid. 11-38 (8.10.93). 
(l forslag fra H og V om omvalg i Oslo ikke 
bifalt.) 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Klage fra Turid Hovind Co/lin, Oslo, over kjen

nelse av Oslo valgstyre vedfolkeavstemningen. 
Ref. S.tid. 1520, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

2. Klage fra Pål Lea Eckbo, Boston, USA, over at 
han ikke ble manntallsført ved folkeavstemningen. 
Ref. S.tid. 1520, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

3. Klage fra Bjørn Sødahl, cio Stena Rederi, Gøte
borg, Sverige, over manglende mulighet for å 
stemme ved folkeavstemningen. 
Ref. S.tid. 1520, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

4. Klage fra Tove W Bakken, Langhus over at hun 
ikke ble manntallsført i Ski kommune ved folkeav
stemningen. 
Ref. S.tid. 1523, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

5. Klage fra Lisbeth Giverhaug, Otta, over at hun 
ikke ble manntallsført i Sel kommune ved folkeav
stemningen. 
Ref. S.tid. 1523, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

6. Klage fra Ivar Krogstad, Sørreisa, over folkeav
stemningen bl.a. nedleggelse av stemmekrets. 
Ref. S.tid. 1582, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Werner Dahlsveen, Kolbotn, sender klage datert 

29. august 1995 vedrørende forbigåelse ved kon
stitusjon som underdirektør i Justisdepartementet, 
politiavdelingen. 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
1. Klage fra Dikka Simonsen datert 12. mai 1997 

vedrørende tjenestetvist med Finansdepartemen
tet. 
Ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ref. S.tid. 1997, Innst. S. 122, S.tid. 2510-2518, 
2561-2562 (27.2.96). 
(l forslag fra FrP, vedr. behandling av klager over 
usaklige forbigåelser, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
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KOMMUNENES ØKONOMI 

Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, 
KOMMUNER, LOKALFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: 3. Inntektssystemet - tilskudd til 
kommunene 1994. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brever 
av 1.11. og 2.11.93 fra departementet med korrek
sjoner til St.prp. l. 3. Brev av 2.11.93 fra departe
mentet med svar på spørsmål fra komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813- 887 (22.11.93). 
Budsjett -kap.: 

3 5 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 
571 Utgiftsutjevnende tilskudd til kommuner 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 
(l forslag fra H sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

670 Tiltak for eldre 
67 5 Tiltak for eldre og funksjonshemmede 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hvaler kommune sender brev datert 15. november 

1993 vedrørende kommunens økonomi. 
Ref. S.tid. 1258 (29.11.93), og vedlagt protokollen. 

2. Åmot kommune sender uttalelse datert 22. desem
ber 1993 vedrørende kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

3. Gildeskål kommune sender uttalelse datert 
20. desember 1993 vedrørende statlig ansvarsfra
skrivelse for kommuneøkonomien ved overføring 
av ansvar og arbeidsoppgaver til kommunene. 
Ref. S.tid. 1963 (25.1.94), og vedlagt protokollen. 

4. Kommuneøkonomien 1995 m.v. 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1994. 4. Reduserte 
lønnskostnader i kommunene som følge av diffe
rensiert arbeidsgiveravgift. 5. Den økonomiske si
tuasjonen i kommunene. 6. Øremerkede tilskudd.) 
St. prp. 50, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 196, S.tid. 
4454-4474, 4476-4487, 4489-4492 (16.6.94). 
(14 forslag ikke bifalt. l forslag fra kommunalko-

miteen sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

5. Framlegg frå Jon Lilletun om kriteria i inntekts
systemet til kommunane i høve til skulekretsinn
deling. (Opprettholdelse av øremerket tilskudd til 
grendeskoler.) 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 183, S.tid. 
4454- 4474,4476-4487,4492-4493 (16.6.94) og 
ikke bifalt med 73 mot 51 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om kommunenes og fYlkes

kommunenes situasjon som følge av manglende 
samsvar mellom kostnader og tilførte midler ved
rørende nye pålagte reformer og oppgaver, S.tid. 
1546-1548 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul om å ta initiativ til at 
ordningen med øremerkede midler til miljøvernle
dere, som forutsettes omgjort i 1995, kan fortsette 
utover dette tidspunktet, S.tid. 2081-2082 
(9.2.94). 

3. Sp.spm. fra Marit Tingelstad om ordningen med 
oppstartingstilskudd for å stimulere kommunene 
til økt utbygging av omsorgsboliger, S.tid. 2230 
(16.2.94). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om prakti
sering av omsorgsløn i samsvar med Stortinget 
sine intensjonar, S. tid. 2853 - 2854 (13.4.94). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å sikre en ras
kere avgjørelse i skattesaker, bl.a. i lys av at saker 
fra 1960-tallet vedr. Norsk Hydro ennå ikke er 
avgjort, S.tid. 2969 (20.4.94). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om å hjelpe kommu
ner som pga. kirkebrann må ta opp lån for å finan
siere nytt kirkebygg, f.eks. gjennom Opplysnings
vesenets fond eller særfond, S.tid. 3420 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Odd Holten om HVPU-reformen og 
uløste oppgaver vedr. de svært tungt pleietrengen
de og de tidligere ikke registrerte psykisk utvik
lingshemmede, S. tid. 3436-3438 (11.5.94). 

8. Sp.spm. fra Odd Holten om at det ennå ikke er 
avklart en økonomisk sluttavtale med Halden kom
mune som tidligere vertskommune for sentralinsti
tusjonen Østerbo, S. tid. 3438-3439 (11.5.94). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å stanse en 
rekke kommuners ulovlige innkassering av for 
høye egenandeler for hjemmetjenester, S.tid. 
3440- 3442 (11.5.94). 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. og 2. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene og kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

35 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 
571 Utgiftsutjevnende tilskudd til kommuner 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

670 Tiltak for eldre 
675 Tiltakfor eldre og funksjonshemmede 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Øystein Djupedal om Agder-modellen 

for fordeling av tilskudd til grunnskolen, og om å 
forebygge utviklingen mot en mer sentralisert sko
lestruktur. S.tid. 2932-2950 (25.4.95). 

2. Forslag fra Reidar Johansen om at staten tar på seg 
kostnaden med omleggingen av næringsmiddeltil
synet i Norge. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 26.10.94 og 
11.3.95 fra Kommunenes Sentralforbund til næ
ringskomiteen. 3. Brev av 7.4.95 fra Landbruksde
partementet til næringskomiteen.) 
Dok. 8: 42, ref. S.tid. 2532, Innst. S. 136, S.tid. 
3276-3278, 3278-3279 (11.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens innstilling om å 
be Regjeringen la Kostnadsberegningsutvalget 
vurdere de økonomiske følgene ved omleggingen 
av næringsmiddeltilsynet, enstemmig vedtatt.) 

3. Kommuneøkonomien 1996 m.v. (Spesiell omtale 
av Reform 97 for grunnskolen - oppstart og finan
siering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Overføringer til kommunesektoren i 1995. 4. Mak
simalskattøren for alminnelig inntekt fordelt på 
skattekreditorer. 5. Låne- og garantiansvar. Ved
legg inntatt i innst.: Uttalelse fra kirke-, utdan
nings- og forskningskomiteen til kommunalkomi
teens innstillingsutkast vedr. kap. 7 Grunnskolere
formen.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 216, S.tid. 
4152-4190, 4272-4277 (15.6.95). 
(27 forslag; l fra H om øremerket tilskudd for 
landslinjer bifalt, og l fra Sp, H og KrF om en plan 
vedr. landslinjetilbud sendt Regjeringen. Komi-

teens innst. om oppstart av 6-årsreformen samt 
skole bygg- og stimuleringstilskudd - bifalt.) 

4. Flomskader på Østlandet og foreløpige bevilgnin
ger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3978, Innst. S. 224, S.tid. 
4424-4441, 4442-4443 (19.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om å få opprettholdt 

skolestrukturen i KåfJord kommune, som er kom
met spesielt dårlig ut ved tildeling av rammetil
skudd etter Agder- modellen, S.tid. 1569-1571 
(7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kommunenes utgif
ter pga. forskjell i trygderettigheter mellom uføre 
flyktninger og uføre asylsøkere som har opphold 
på humanitært grunnlag, S.tid. 1850-1851 
(11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om kommuner som 
ikke praktiserer intensjonene i sosialtjenesteloven 
om omsorgslønn, S.tid. 2112-2113 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om å sikre 
at foreldrebetalinga ved skulefritidsordningane 
ikkje er til hinder for at alle barn kan gjera seg 
nytte av desse tilboda, S.tid. 2204-2206 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad, framsatt av Martin 
Stavrum om statlige tilskudd for å unngå for store 
belastninger på kommunenes budsjetter ved opp
gradering av drikkevannskvaliteten for å tilfreds
stille EØS-reglene, S.tid. 2444-2445 (8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Eva Lian om bosetting av funksjons
hemmede flyktninger, som i helt spesielle tilfeller 
er så ressurskrevende at kommunene vegrer seg, 
S.tid. 2590-2591 (15.3.95). 

7. Sp.spm. fra Morten Lund om kommunenes og fyl
keskommunenes muligheter til å medvirke i den 
igangsatte gjennomgang av inntektssystemet og 
systemet for finansiering av kommunesektoren, 
S.tid. 2591- 2592 (15.3.95). 

8. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om ekstraløyvingar på 
20 mill. kroner til grendeskulane, som skulle ha 
vore utbetalt ved årsskiftet, S.tid. 2863-2864 
(5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 

lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og 
inntekt. (Endring av § 45 tredje ledd for sikre at 
alle kommunene f'ar en rimelig del av skattegrunn
laget når skattyteren har inntekt i flere kommu
ner.) 
Dok. 8: 104, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke 
behandlet.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201 - 1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

670 Tiltak for eldre 
675 Tiltak for eldre ogfunksjonshemmede 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: Il. og Ill. Inntektssystemet. Til
skudd til kommunene og fylkeskommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

3570 Overføring/ra Skattefordelingsfondet 
571 Utgiftsutjevnende tilskudd til kommuner 
586 Oppstartingstilskudd til nye omsorgsboliger 

og sykehjemsplasser 
(l forslag fra Sp, H og KrF bifalt -vedr. kommu
nale egenandeler tilknyttet øremerkede tilskudd.) 

3. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ
ringsmiddeltilsynet m.v. (Kap. 1114 Statens næ
ringsmiddeltilsyn; følger for kommunene av 
omlegging av næringsmiddeltilsynet.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803-1805, 1839- 1840 
(18.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Flomskader på Østlandet. (Nytt kap. 565 Erstat

ninger til kommuner og fylkeskommuner i forbin
delse med flomskader; egenandeler; oppfølging av 
tidligere henstillinger fra finanskomiteen.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 74, Innst. S. 48, S.tid. 
1466-1480, 1512-1515 (30.11.95). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT l; de 
øvrige ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra finansko
miteen bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 586 Oppstartingstilskudd til nye 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 

3. Forslag fra Morten Lund, Anne Enger Lahnstein 
og Eva Lian om å utsette høringsfristen for Rattsø
utvalgets innstilling slik at alle kommuner og fyl
keskommuner kan få anledning til å uttale seg og 
lage konsekvensanalyser. 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2190-2198 (6.2.96), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(2 forslag ikke bifalt- l fra Johan J. Jakobsen om 

komitebehandling og 1 fra Carl l. Hagen om 
direkte plenumsbehandling.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Børre Rønningen om utsatt hørings
frist på Rattsø-utvalgets innstilling. 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2191-2198 (6.2.96), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(2 forslag ikke bifalt- l fra Johan J. Jakobsen om 
komitebehandling og l fra Carl l. Hagen om 
direkte plenumsbehandling.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Sørreisa kommune sender skriv datert 23. januar 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
bevilgning av midler til grunnskolereformen 1997. 
Ref. S.tid. 2198 (6.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 14.) 

6. Etne kommune sender skriv datert 29. januar 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende fi
nansiering av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 14.) 

7. Ordførere og varaordførere fra kommunene i 
Nord- og Sør-Trøndelag sender skriv datert l. feb
ruar 1996 med uttalelse fra samling 29. og 30. ja
nuar vedrørende økonomi og innhold ved innfø
ring av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 14.) 

8. Bømlo kommune sender uttalelse datert l. februar 
1996 vedrørende saldering av statsbudsjettet- re
duksjoner styrt via landbruksavdelingen. 
Ref. S.tid. 2418 (20.2.96), og vedlagt protokollen. 

9. Steigen kommunestyre sender uttalelse datert 
21. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets inn
stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

l O. Sømna kommunestyre sender uttalelse datert 
16. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalget inn
stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

11. Sørreisa kommunestyre sender uttalelse datert 
6. mars 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets innstil
ling. 
Ref. S.tid. 2868 (14.3.96), og vedlagt protokollen. 

12. Ringerike kommune sender kopi av skriv til Kom
munaldepartementet datert 14. mars 1996 med 
uttalelse fra kommunestyret vedrørende Rattsø
utvalgets innstilling. 
Ref. S.tid. 2989 (26.3.96), og vedlagt protokollen. 

13. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om å 
utsette reformen med en JO-årig grunnskole med 
skolestart for 6-åringer. 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 183, S.tid. 
3560- 3592, 3605 (21.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 
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14. Investeringskostnadene ved grunnskolereformen. 
(Investeringsrammens størrelse; gradert prisnorm; 
arealnorm ut fra elevtall; øremerket tilskudd til 
private skoler; reformens iverksettingstidspunkt.) 
(Vedlegg: l. Datagrunnlaget for beregning av 
investeringsbehovet. 2. Departementets brev og 
spørreundersøkelse til kommunene - Skjema. 3. 
Forklaring til vedlegg 4 og vedlegg 5. 4. Kommu
nenes beregnede investeringsramme. 5. Doku
mentasjon av beregning av kommunenes investe
ringsramme. 6. Eksempler på beregning av kom
pensasjonsbeløpet til kommunen. Vedlegg til 
innst.: 1.-2. Svarbrev av 30.4.96 og 2.5.96 fra 
statsråd Reidar Sandal til Høyres stortingsgruppe.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 184, S.tid. 
3560- 3592, 3605-3607 (21.5.96). 
(12 forslag; l fra Sp, SV og KrF om nye normer for 
skolebygg sendt Regjeringen. Komiteens innst. 
om iverksettelse fra 1997/98, investeringsramme 
som grunnlag for kompensasjon til kommunene, 
og øremerket tilskudd til privatskoler- bifalt.) 
(Jf. forrige sak, sakene 5-7 og SKOLER I, 1.) 

15. Kommuneøkonomien 1997 m.v. (Finansiering av 
Reform 97 for grunnskolen; forslag til endringer i 
inntektssystemet.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune. 3. Overføringer til kommu
nesektoren i 1996. 4. Maksimalskattøren for 
alminnelig inntekt fordelt på skattekreditorer. 
5.-6. Korreksjoner vedr. investeringer grunnsko
lereformen, sum investering og grunnlagsdata. 7. 
Kompensasjon til kommuner for driftskostnader 
til grunnskolereformen. 8. Kompensasjon til fyl
keskommuner, skyss 6-åringer. 9. Førsteårsvirk
ninger av nytt inntektssystem, med og uten regio
naltilskudd, kommuner. 10. Regneeksempel på 
beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjev
ningen. 11. Analyse av utgifter til lokale ruter. Jf. 
NOU 1996: l Et enklere og mer rettferdig inntekts
system for kommuner og fylkeskommuner. Delut
redning I fra inntektssystemutvalget. Leder Jørn 
Rattsø. Vedlegg til innst.: 1.-3., 3A.-3B. Brev
veksling mellom Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet v/statsråden og kommunalkomiteen. 4. Sps 
alternativ til inntektssystem. 5. SVs forslag til 
kostnadsindeks. 6. KrFs kommuneopplegg (1997) 
med gradert basistillegg, brev av 6.6.96 fra KrF til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet og svarbrev 
av 13.6.96.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 286, S.tid. 
4509-4557, 4599-4605 (20.6.96). 
(41 forslag, 5 bifalt- l fra Sp, H og KrF om til
skudd til psykisk utviklingshemmede, l fra Sp, SV 
og KrF om skoleledelse, 2 fra H om lærebøker og 
skolelederes rammevilkår og l fra komiteen om 
kompensasjon til kommunene tilknyttet Reform 
97. Komiteens innst. vedr. landslinjer bifalt.) 

16. Forslag fra Carl l. Hagen pva. FrP oversendt fra 

Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å avvikle kommunenes 
mulighet for innkreving av eiendomsskatt.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om urovekkende 

forskjeller mellom kommunene i Skole-Norge, 
S.tid. 44-45 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om informasjon til distrik
tene om Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 
2090-2091 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Håkon Giil om kort frist ved høyrings
opplegget for Rattsø-utvalet si innstilling, S.tid. 
2091-2092 (24 .l. 96). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om gjennomføringen 
av Reform 97 i Oslo kommune, S.tid. 2110-2112 
(24.1.96). 

5. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om den vanskelige 
økonomiske situasjon i kommunene Bergen, 
Trondheim og Kristiansand, S.tid. 2167-2168 
(31.1.96). 

6. Sp.spm. fra Børre Rønningen om auke i overførin
gane til kommunesektoren i samband med omleg
ginga av inntektssystemet (Rattsø-utvalet si inn
stilling), S.tid. 2201-2202 (7.2.96). 

7. Sp.spm. fra Morten Lund om tildeling av skjønns
midler til fylkeskommunene, på bakgrunn av 
Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 2202-2203 
(7.2.96). 

8. Sp.spm. fra Eva Lian om utsettelse av høringsfris
ten for Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 
2334-2335 (14.2.96). 

9. Sp.spm. fra Morten Lund om oversikt over <<frie 
korrigerte inntekter» for kommunene i rapport fra 
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi, S.tid. 2335-2336 
(14.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om ventetidsga
ranti for sykehusbehandling, S.tid. 2581-2582 
(28.2.96). 

Il. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om dekning av 
kostnader til kommuner der UDI har sagt opp kon
traktene om statlige flyktningmottak, S.tid. 
2792-2793 (13.3.96). 

12. Sp.spm. fra Rita Tveiten om statleg fulljinansie
ring av 6-årsreforma, S.tid. 2956-2957 (20.3.96). 

13. Sp.spm. fra Morten Lund om forslaget om et nytt 
inntektssystem for kommunene vil bygge på utred
ninger om konsekvenser for distriktspolitikken, 
S.tid. 3363-3364 (8.5.96). 

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

tjenester (barnevernloven). 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 87, Innst. O. 42, O.tid. 
218-219 (7.3.96), Besl. O. 44, L.tid. 27 (26.3.96). 
Lov av 12. april 1996. 
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2. Forslag fra Gudmund Restad om lov om endring i 
lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til 
kommunane ( eigedomsskattelova). (Utskriving av 
eiendomsskatt på kraftverk og bruk.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 3.5.96 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 63, ref. O.tid. 232, Innst. O. 61, O.tid. 
508-550, 559-560 (18.6.96), Besl. O. 85, L.tid. 
45 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 16.) 

3. Skattlegging av kraftforetak. 
(Vedlegg til innst.: Rapport til finanskomiteen fra 
utvalget nedsatt av Stortingets finanskomite i for
bindelse med behandlingen av ot.prp. 23om skatt
legging av kraftforetak, datert 15. april 1996. Jf. 
NOU 1992: 34 Skatt på kraftselskap. Leder 
Asbjørn Rødseth.) 

Ot.prp. 23, ref. O.tid. 170, Innst. O. 62, O.tid. 
508-559 (18.6.96), Besl. O. 82, 83, 84, L.tid. 
43-44 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 6 sendt Stortinget 
(herfra 2 til Regjeringen), 6 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. forrige sak; SKATTER Il, 12-17.) 

4 . Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og 
inntekt. (Endring av § 45 tredje ledd for å sikre at 
alle kommunene får en rimelig del av skattegrunn
laget når skattyteren har inntekt i flere kommu
ner.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 8.11.95 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 104 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25 .9.95), 
Innst. O. 84, O.tid. 594, 604 (18.6.96) og vedlagt 
protokollen. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: Innst. S. 33, S.tid. 932-986, 1005 (18.11.96) og 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- avvist. 

roende Sosial- og helsedepartementet. (Jf. SKOLER l, 1.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081- 1145 (20.11.96). 2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats-
Budsjett-kap. : budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids-

670 Tiltak for eldre departementets ansvarsområde. (Kap. 565 Erstat-
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste ninger til kommuner og fylkeskommuner i forbin-

(l forslag fra sosialkomiteen om å kostnadsbe- deise med flomskader.) 
regne full sykehjemsdekning med enerom innen St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
2001 bifalt.) 1562-1563 (5.12.96). 
(Jf. Il, 15 .) 3. Forslag fra Carl l. Hagen og Arve Lønnum om å 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan 
roende Kommunal- og arbeidsdepartementet. gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, 
(Vedlegg til St. prp. l: Il. og Ill. Inntektssystemet. dog i minimum et år. 
Tilskudd til kommunene og fylkeskommunene.) Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 77, S.tid. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 1795-1809, 1831-1832 (18.12.96) og avvist. 
Budsjett-kap.: (3 forslag, hvorav l fra Sp og l fra KrF ikke bifalt. 

3570 Overføring fra Skattefordelingsfondet l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE-
571 Rammetilskudd til kommuner RINGEN OVERSENDT l. Komiteens innst. om 

357 l Tilbakeføring av forskudd en statusrapport over fremdriften i Reform 97, og 
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjems- nytt finansieringsforslag for lærebøker bifalt.) 

plasser 4. Interp. fra Øystein Djupedal om egenbetaling i 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE- skolen. 
RINGEN OVERSENDT l. 3 forslag fra kommu- S.tid. 2049-2063 (21.1.97). 
nalkomiteen bifalt, vedr. egenandeler tilknyttet (2 forslag fra SV, hvorav l sendt Regjeringen- se 
øremerkede tilskudd, forskuttering til Kristian- REGJERINGEN OVERSENDT I, og l med støtte 
sund kommune og nye ensengsrom i sykehjem.) fra Sp ikke bifalt.) 

5. Alvdal kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
Il. Alminnelige saker: med uttalelse fra kommunestyret om endringer i 

l. To forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt skatteloven og kommuneloven for å utvide kom-
fra Stortinget til kirke-, utdannings- og forsk- munenes økonomiske handlingsrom. 
ningskomiteen 31.10.96 om utgifter for kommu- Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 
nene som følge av Reform 97. 6. Andøy kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
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med anmodning fra kommunestyret om at salde
ringen av statsbudsjettet foretas innen l. desem
ber, eventuelt at kommuneloven endres. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

7. Rendalen kommune sender skriv datert 14. februar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
tidspunkt for fastsetting av rammer for kommune
økonomien. 
Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 

8. Rælingen kommune sender skriv datert 20. mars 
1997 med uttalelse om reduksjon i kommunenes 
skatteinntekter. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

9. Frei kommune sender skriv datert 24. februar 1997 
med uttalelse om tilslutning til Aure kommunesty
res resolusjon om kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

10. Forslag fra Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og 
Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommu
nene for investeringskostnader knyttet til grunn
skolereformen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 4.2.97 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, 
utdannings- og forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 136, S.tid. 
3344-3364, 3366 (15.5.97) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. neste sak.) 

11. Finansiering av lærebøker for 2.-10. klassetrinn og 
status for tilrettelegging av skolelokaler til seks
åringer i forbindelse med Reform 97. 
(Vedlegg: Departementets brev 23.12.96 og spør
reundersøkelse til kommunene - skjema.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 183, S.tid. 
3344-3364, 3366-3368 (15.5.97). 
(10 forslag, hvorav l fra RV om skolefritidsord
ninger sendt kirke-, utdannings- og forskningsko
miteen. Resten ikke bifalt. Komiteens innst. om 
kommuners merutgifter til lokaler og kvalitetssik
ring før skolestart bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

12. Forslag fra Mai Gythfeldt pv a. RV oversendt fra 
Stortinget 15. mai 1997 om kompensasjon til kom
munene for nødvendig utbygging av skolefritids
ordningen. 
Innst. S. 222, S.tid. 3785-3808, 3818 (5.6.97) og 
avvist. 
(Forslaget fra RV ikke bifalt.) 

13. Skolefritidsordningen. 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 234, S.tid. 
4039-4044, 4096-4097 (12.6.97). 
(3 forslag fra SV ikke bifalt.) 

14. Kommuneøkonomien 1998 m.v. (Ny forskrift for 
pleie- og omsorgtjenester; endr. i skattøre; inn
lemming av 3 øremerkede tilskudd i inntektssys
temet; psykisk utviklingshemmede; eldresatsing; 
skjønnsmidler; Reform 97; privatisering/konkur
ranseutsetting; resultatrapportering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 

kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Oversikt over skattører 1997. 4. Tall for sammen
lignbare kommuner. 5. Endr. i kostnadsnøkkelen 
for kommuner/fylkeskommuner. Omlegging av 
inntektssystemet 1997 og endr. i rammetilskudd 
som følge av nytt system for tildeling av midler til 
mennesker med psykisk utviklingshemming. 6.-7. 
Finansielle indikatorer, kommunene 1995, fylkes
kommunene 1994-1996.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 284, S.tid. 
4416-4432, 4531-4533 (19.6.97). 
(13 forslag, hvorav l ikke fremmet og resten ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om videreføring av 
vertskommunetilskuddet bifalt.) 

15. Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001. 
Trygghet-respekt-kvalitet. (Omsorgsboliger, sy
kehjemsplasser, hjemmetjenester; rett til heldøgns 
pleie- og omsorgsplass; innvandrere; tannbehand
ling; kommunene; personellbehov; bruk av an
bud.) 
(Vedlegg: Litteraturliste.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 294, S.tid. 
4444-4466, 4535-4539 (19.6.97). 
(16 forslag, hvorav l fra A, Sp, H, SV og KrF 
bifalt. 8 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. neste sak og l, l; REGJERINGEN Il, 2.) 

16. Forslag fra Kristin Halvorsen, Børre Rønningen 
og Magnar Sortåsløkken om en femårsplan for 
innføring av enerom på sykehjem ved statlig fullfi
nansiering av investeringskostnadene, og innfø
ring av et eget driftstilskudd til formålet lagt inn i 
inntektssystemet. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 294, S.tid. 
4444- 4466, 4539 (19.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

17. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrldngs
midlene til hjemmeboende psykisk utviklingshem
mede. 
(Vedlegg: l. Rapport- styrkingsmidlene til hjem
meboende psykisk utviklingshemmede. 2. Brev av 
13.2.97 fra Sosial- og helsedepartementet til Riks
revisjonen om øremerkede tilskudd til kommu
ner.) 
Dok. 3: 9, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tenlege lokalitetar 

til skolestart for 6-åringane, S.tid. 1376-1377 
(27.11.96). 
(Jf. sakene 2, 7 og 8.) 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om klasserom med 
tilfredsstillende arbeidsforhold for spesialunder
visning og tilrettelagt undervisning for språklige 
minoriteter i Oslo, S.tid. 1529- 1530 ( 4.12. 96). 
(Jf. sakene l, 7 og 8.) 

3. M.spm. fra Anne Enger Lahnstein om sulteforing 
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av kommunesektoren, som f.eks. medfører at sko
ler må nedlegges og nye sykehjemsplasser ikke 
kan tas i bruk, S. tid. 1617-1618 (11.12.96). 

4. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å refundere kom
munale utgifter etter ekstraordinært stort snøfall i 
deler av Nord-Norge, S.tid. 2074-2075 (22.1.97). 

5. M.spm. fra Håkon Giil om at 25-30 pst. av mil
jøvernstillingane i kommunane kan verte borte i 
1997 når tidlegare øyremerkte midlar vert inn
lemma i rammetilskotet, S.tid. 2167 (29.1.97). 

6. M.spm. fra Bjørnar Olsen om å få oppfylt forut
setningen om et økt velferdstilbud i kommuner og 
fylker som lå bak stortingsflertallets budsjettøk
ning for kommunesektoren, S. tid. 2271-2272 
(5.2.97). 

7. M.spm. fra Ottar Kaldhol om å få kompensasjo
nen til kommunane ved 6-åringsreforma fram i 
tide, slik at ein får gode lokale ved skulestart i 
1997, S.tid. 2344 (12.2.97). 
(Jf. sakene l, 2 og 8.) 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om følgene for Oslo
skolene av Reform 97, og å hindre at barna må gå i 
en skole i permanent unntakstilstand, S.tid. 2510 
(26.2.97). 
(Jf. sakene l, 2 og 7.) 

9. M.spm. fra Eva Lian om behovet for vekst i over
føringer til kommunesektoren, i lys av satsingen 
på ensengsrom, helse og en etterutdanningsre
form, S.tid. 2679-2680 (12 .3.97). 

l O. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om at flere kommu
ner pga. nye forskrifter har planer om å legge ned 
lekeplasser fordi de blir for dyre å drive, S.tid. 
2707 (12.3 .97). 

11. M.spm. fra Morten Lund om når kommuneøkono
miproposisjonen blir lagt fram, bl.a. på bakgrunn 
av at denne våren i Stortinget er særlig travel, S. 
tid. 3009 (23.4.97). 

12. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om at det ved HVPU-reformen 
også skulle gis et boligtilbud til hjemmeboende 
psykisk utviklingshemmede, men at kun 20 av 250 

behovstrengende i Bergen har fått et slikt tilbud, 
S.tid. 3139-3140 (30.4.97). 

13. M.spm. fra Carl!. Hagen om hvordan Regjerin
gen kan presentere et forslag om utbygging av eld
reomsorgen med konkrete tall for tjenester som 
tilligger kommunenes ansvar, S.tid. 3289-3290 
(14.5.97). 

14. M.spm. fra Ansgar Gabrielsen om stor andel låne
finansiering av eldresatsingen m.v., i stedet for 
investeringstilskudd til kommunene, S.tid. 
3290-3292 (14.5.97). 

15. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at 526 mill. kr av ei 
løyving på 607 mill. kr som tilskot til omsorgsbu
stader og einerom på sjukeheimar står ubrukt, 
S.tid. 3413-3414 (21.5.97). 

16. M.spm. fra Jørgen Holte om nasjonale standard
krav i grunnskulen og å sikre kommunane økono
misk og kvalitetssikre grunnskulereforma for å 
motverke forvitringa av einskapsskulen, S.tid. 
3539 (28.5.97). 

17. Sp.spm. fra Jan Simonsen om hvorfor kommu
nene skal tro på løfter om statlig finansiering av 
renter og avdrag på lån til sykehjemsutbygging, 
uten juridiske garantier, etter HVPU-reformen og 
Reform 97, S.tid. 3553 (28.5.97). 

18. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ei mel
ding til kommunane om at investeringskostnader i 
samband med 6-årsreforma berre blir kompensert 
for skular med sju 6-åringar eller fleire, S.tid. 
3758-3759 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskat

ning. (Samordning av naturressursskatten og fel
lesskatten; avskriving av påkostninger på sær
skilte driftsmidler; nedre grense for grunnrentes
katt, naturressursskatt og eiendomsskatt.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 373, Innst. O. 53, O.tid. 
493-496,499-501 (6.3.97), Besl. O. 74, L.tid. 36 
(20.3.97). Lov av 18. april 1997. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget.) 
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KOMMUNER 

Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, 
KOMMUNENENES ØKONOMI, LOKALFORVALTNING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

2755 Helsetjeneste i kommunene 
2. Utbytte av statens kapital i Norges Kommunal

bank. (Kap. 5690.) 
Budsjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1418-1419 
(1.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
1 . Brønnøy og Evenes kommuner sender uttalelse 

datert 21. september 1993 vedrørende vågehval
fangsten . 
Ref. S.tid. 249 (21.10.93), og vedlagt protokollen. 
(Sendt næringskomiteen til orientering i samsvar 
med Presidentskapets beslutning av 25 .10.93.) 

2. Hvaler kommune sender brev datert 15. november 
1993 vedrørende kommunens økonomi. 
Ref. S.tid. 1258 (29.11.93), og vedlagt protokollen. 

3. Bodø kommune sender uttalelse datert 24. novem
ber 1993 vedrørende Husbankens lån til viderefor
midling. 
Ref. S.tid. 1529 (6.12.93), og vedlagt protokollen. 

4. Forslag fra Harald Ellefsen pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 29. november 1993: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag om en 
omdanning av Kommunalbanken til aksjeselskap 
etter de retningslinjer som ble gitt i Ot. prp. 5 for 
1990-91.» S.tid. 1538 (7.12.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Giske kommune sender uttalelse datert 23. novem
ber 1993 vedr. utplassering av flerbrukshelikopter 
på Vigra. 
Ref. S.tid. 1677 (13.12.93), og vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

6. Ørskog kommune, Haram kommune, Ulstein kom
mune, og Stranda kommune sender l. og 2. desem
ber 1993 skriv med støtte til uttalelsen fra Giske 
kommune vedr. utplassering av flerbrukshelikop
ter på Vigra. 
Ref. S.tid. 1677 (13.12.93), og vedlagt protokollen. 

7. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 63 Billighetserstatning til 
kommunene Sel og Vågå.) 

St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 
1755- 1761 (16.12.93). 

8. Herøy kommune og Volda kommune sender 
uttalelse datert henholdsvis 8. og 14. desember 
1993 vedrørende utplassering av flerbrukshelikop
ter på Vigra . 
Ref. S.tid. 1869 (17.12.94), og vedlagt protokollen. 

9. Hareid formannskap sender uttalelse datert 
21. desember 1993 vedrørende utplassering av 
flerbrukshelikopter på Vigra . 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

l O. Åmot kommune sender uttalelse datert 22. desem
ber 1993 vedrørende kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

11. Gildeskål kommune sender uttalelse datert 
20. desember 1993 vedrørende statlig ansvarsfra
skrivelse for kommuneøkonomien ved overføring 
av ansvar og arbeidsoppgaver til kommunene. 
Ref. S.tid. 1963 (25.1.94), og vedlagt protokollen. 

12. Grue kommune sender uttalelse datert 18. januar 
1994 vedrørende eldreomsorgen i Norge, overfø
ringer til kommunesektoren. 
Ref. S.tid. 2002 (1.2.94), og vedlagt protokollen. 

13. Fredrikstad kommune sender uttalelse datert 
16. februar 1994 vedrørende kommunestrukturen i 
Fredrikstad-distriktet. 
Ref. S.tid. 2422-2425 (24.2.94), og vedlagt pro
tokollen etter debatt om behandlingsmåten. 
(Jf. sakene 17 og 18.) 

14. Grong kommune sender uttalelse datert 21. april 
1994 vedrørende omdannelse av Televerket som 
aksjeselskap. 
Ref. S.tid. 3275 (3.5.94), og vedlagt protokollen. 

15. Halsa kommune sender uttalelse datert 29. april 
1994 vedrørende endring av tilknytningsform for 
statlige forvaltningsbedrifter. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94.), og vedlagt protokollen. 

16. Forslag fra Lisbeth Holand og Inge Myrvoll om å 
be Regjeringen foreslå endringer i offentlighets
loven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige 
organers saksbehandling. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 155, S.tid. 
4044-4048, 4070-4071 (8.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

17. Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, 
Øystein Hedstrøm, Odd Holten og Magnar Sortås-
1økken om å foreta en oppløsning av Fredrikstad 
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kommune med sikte på å etablere samme innde
ling av kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, 
Onsøy og Rolvsøy som før sammenslåingen l. ja
nuar 1994. 
(Vedlegg: Brev fra Fredrikstad kommune, ord
føreren, til Stortinget, datert 16. februar 1994.) 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 4052, lnnst. S. 203, S.tid. 
4487-4489, 4493 (16.6.94) og vedlagt protokol
len. (lnnst. S. 203- tilbaketrekking av Dok. 8-for
slaget etter ønske fra forslagsstillerne .) 
(Jf. sakene 13 og 18.) 

18. Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, 
Øystein Hedstrøm og Magnar Sortåsløkken om å 
foreta en oppløsning av Fredrikstad kommune 
med sikte på å etablere samme inndeling av kom
munene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og 
Rolvsøy som før sammenslåingen l. januar 1994. 
(Vedlegg: Brev fra Fredrikstad kommune, ord
føreren, til Stortinget, datert 16. februar 1994.) 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 
(Jf. sakene 13 og 17.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om dei lokale vaktsentra

lane framleis får ha ansvaret for nødmeldetenesta i 
sine distrikt, S.tid. 278-279 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om pålegget til Grim
stad kommune om å flytte legevakten fra Falken til 
Grimstad sykehjem, S.tid. 298-300 (27.10.93). 

3. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om å la 
studentene ved Økonomisk College i Oslo ta eksa
men uten å ha betalt skolepenger, i lys av uenighet 
mellom staten og Oslo kommune om vilkårene for 
statlig overtakelse av høgskolen, S.tid. 314-315 
(3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å bedre situasjo
nen i grunnskolen i Trondheim kommune, S.tid. 
315-316 (3.11.93). 

5. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om private orga
nisasjoners rolle ved bosetting av innvandrere, og 
deres samarbeid med kommunene og Utlendings
direktoratet, S. tid. 707 ( 17 .l l. 93 ). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om innsparing i ad
ministrasjonskostnader i «Nye Fredrikstad» etter 
kommunesammenslåingen, S.tid. 708-709 
(17.11.93). 

7. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om forsvar
ligheten av å opprettholde pålegget til Larvik 
kommune om utbygging av kloakkrenseanlegg 
som også skal fjerne næringssalter, S. tid. 
714-715 (17.11.93). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å bevara og tilbake
føra til heimstaden Det Kgl. Magazinhus, bygt på 
Kongsberg 1720, flytta til Gardermoen i 1913, 
S.tid. 720 (17.11.93). 

9. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å avklare reglane i 
den nye kommune lova om inhabilitet for kommu-

nalt tilsette ved budsjettbehandlinga, S.tid. 1550 
(8.12.93). 

l O. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem om planar for stat lege 
tilskot til renseanlegg som kommunane vest for 
Lindesnes i samband med Nordsjøavtalen byggjer 
vidare utover i 1990-åra, S.tid. 1704-1705 
(15.12.93). 

11. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at staten vil overta 
planarbeidet for et nytt Rikshospital på Gaustad 
for Oslo kommune, S.tid. 1705-1707 (15.12.93). 

12. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tiltak for at design
programmet for OL '94 skal komme alle arena
kommunene i OL-regionen til gode, S.tid. 
1709-1710 (15.12.93). 

13. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å forhindre at 
offentlige institusjoner inngår kontrakter med ren
holdsbedrifter som bryter gjeldende lover og ret
ningslinjer, aktualisert av en sak i Bærum kom
mune, S. tid. 1936-1937 (19.1.94). 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Oslo kom
mune har nektet Rikshospitalet byggetillatelse for 
midlertidig oppføring av en brakke for fire isolater 
for å få økt kapasiteten for benmargstransplanta
sjoner, S.tid. 1965-1966 (26.1.94). 

15. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om at en kioskeier 
på Gjøvik er blitt offer for en avtale mellom 
LOOC og Gjøvik kommune om at det ikke skal 
være kommersiell virksomhet innenfor en viss 
avstand rundt OL-anleggene, S.tid. 2018 (2.2.94). 

16. Sp.spm. fra Arne Haukvik om kvifor Utlendings
direktoratet har avtalt å leige 110 bustader ti/flykt
ningmottak i Gamle Oslo utan å rådføre seg med 
dei kommunale organa og bydelen, S.tid. 2079 
(9.2.94). 

17. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvilken strategi 
som foreligger for salg av Fornebu-området, med 
bygg og anlegg, i forbindelse med etableringen av 
ny hovedflyplass på Gardermoen, S.tid. 
2087-2088 (9.2.94). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvordan Fredrik
stad kommunestyres vedtak om at storkommunen 
bør oppløses, vil bli fulgt opp, S.tid. 2230-2232 
(16.2.94). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om grunnen til at 
prøveprosjektet mellom Sosial- og helsedeparte
mentet og Oslo kommune for behandling av her
oinmisbrukere med metadon ennå ikke er oppstar
tet, S.tid. 2240-2241 (16.2.94). 

20. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om geografisk belig
genhet som kriterium ved kommunenes tildeling 
av kontrakter, S. tid. 2428-2429 (2.3.94). 

21. Sp.spm. fra Dagny Gartner Hovig om å pålegge 
kommunene å sørge for tilgang på arkitektfaglig 
kompetanse for bygningsrådene, S.tid. 
2430-2431 (2.3.94). 

22. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Bærum kom
mune legger hjemmebaserte tjenester ut på anbud 
til frivillige organisasjoner, S.tid. 2436-2438 
(2.3.94). 
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23. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om tiltak 
for å stoppe det økende hærverket i form av lag
ging i Oslo, S. tid. 2447-2449 (2.3.94). 

24. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om kontrollen med den 
tekniske stand ved piper i norske hus og leilighe
ter, S. tid. 2550-2551 (16.3.94). 

25. Sp.spm. fra Arild Lund om Direktoratet for natur
forvaltnings manglende oppfølging etter meg
lingsmøte med Oppegård kommune 2. april 1993 
om en reguleringsplan for strandområdet ved 
lngierstrand, S.tid. 2552 (16.3.94). 

26. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om statens til
sidesettelse av Oslos vedtatte reguleringsplan for 
nytt Rikshospital på Gaustad, og å få behandlet 
saken i Stortinget på ny for å samordne viktige 
miljøhensyn, S.tid. 2956-2958 (20.4.94). 

27. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen, framsatt 
av Arve Lønnum om Miljøverndepartementets 
opphevelse av Oslo bystyres vedtak om havneut
videlse på Filipstad, S. tid. 2962-2963 (20.4.94). 

28. Sp.spm. fra Kjell Engebretsen om å gi kommu
nene tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kunne 
stanse forurensning fra hytter og fritidsboliger, 
S.tid. 3278 (4.5.94). 

29. Sp.spm. fra Tore Nordtun om å sende den lokale 
kirkes ordning del Il lov om gravplasser og grav
ferd ut på høring, S.tid. 3418-3419 (11.5.94). 

30. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om hvorvidt det er 
anledning til å forby arbeidstakere å røyke uten
dørs i pauser i arbeidstiden, jf. Vest-Agder Sent
ralsykehus og Balestrand kommune, S.tid. 
3425-3426 (11.5.94). 

31. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 
Oslo bystyre har vedtatt å bygge et mor-barn-sen
ter på Ullevål sykehus, og at det forutsetter at det 
finnes et tilbud om nyfødtkirurgi, S.tid. 
3426-3428 (11.5.94). 

32. Sp.spm. fra Solveig Sollie om manglende informa
sjon fra Statkraft til kommunene Tokke, Tinn og 
Vinje om en stor omorganisering av selskapet som 
i sterk grad vil berøre dem, S.tid. 3432-3434 
(11.5.94). 

33. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bevillingsvedtak i 
kommunestyrer, av edruskapspolitiske hensyn, 

som domstolene har kjent ugyldig ut fra dagens 
alkohollovgivning, S.tid. 3442-3443 (11.5.94). 

34. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tilsidesetting av 
kommunestyrevedtak i Odda om at firma som skal 
utføre bygge- og anleggsoppdrag, skal ha tariffav
tale, S.tid. 3693 (25.5.94). 

35. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å forhindre forsøp
ling og hærverk i Oslo neste 17. mai, S.tid. 
3703-3704 (25.5.94). 

36. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 
sikre at hjemkommunen betaler opphold for eldre 
fra enkelte trossamfunn som ønsker opphold i 
institusjoner basert på eget livssyn, S.tid. 
3708-3709 (25.5.94). 

37. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om ansvaret for boset
ting av flyktninger, i lys av at flyktninger har opp
holdt seg i asylmottak i opptil fem år, S.tid. 
3821-3823 (1.6.94). 

38. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at kommunene ref
ses for manglende vilje til å ta imot flyktninger, 
S.tid. 3823- 3824 (1.6.94). 

39. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre en variert 
boligmasse på Fornebu på arealene som blir fri
gjort etter nedleggelsen av flyplassen, S.tid. 
3824-3825 (1.6.94). 

40. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om innføring av 
eiendomsskatt både for bolig- og hytteeiendom
mer i de tidligere omegnskommunene i Fredrik
stad storkommune, S. tid. 3837-3838 (1.6.94). 

41. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om tap av arbeidsplas
ser og inntekter i bl.a. Hemnes kommune pga. om
organisering av Statkraft, og om planer om å end
re reguleringsvilkårene Røsvatnet, S.tid. 
3860-3862 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 15. juni 1949 nr. l om Norges 

Kommunalbank. (Adgang til utbetaling av utbytte 
til staten av bankens overskudd.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, lnnst. O. l, O.tid. 6-9 
(29.11.93), Besl. O. l, L.tid. 4 (7.12.93). Lov av 
17. desember 1993 .. 
(l forslag fra H og FrP sendt Stortinget - ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 4 og STATSBANKER I, l.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, 

Øystein Hedstrøm og Magnar Sortåsløkken om å 
foreta en oppløsning av Fredrikstad kommune 
med sikte på å etablere samme inndeling av kom
munene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og 
Rolvsøy som før sammenslåingen l. januar 1994. 
(Vedlegg: Brev fra Fredrikstad kommune til Stor
tinget, datert 16. februar 1994.) 
Dok. 8: 69 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1993-94), 
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Innst. S. 9, S.tid. 391-417 (24.10.94) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Interp. fra Jørgen Holte om departementet sitt 
avslag på oppretting av lokale nødmeldingssentra
lar. S.tid. 417-433 (24.10.94). 
( 4 forslag frå Sp og KrF, hvorav 2 sendt Regje
ringa- se REGJERINGEN OVERSENDT I, og 2 
forslag vedtatt.) 

3. Valg av leder og nestleder med varamedlemmer til 
Kommunalbankens styre, og tre medlemmer med 
varamedlemmer til kontrollkomiteen for Kommu
nal banken. Innst. S. 53, S.tid. 1632 (15.12.94). 

4. Røst kommune sender uttalelse datert 7. desember 
1994 vedrørende regulering av kystflåtens andel av 
torsk nord for den 62. breddegrad. 
Ref. S.tid. 1688 (19.12.94)1, og vedlagt protokol
len. 

5. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1992 og 
1993. 
(Vedlegg: l. Kommunalbankens årsberetning for 
1992. 2. Regnskap for 1992. 3. Revisjonsberetning 
for 1992. 4. Kontrollkomiteens beretning for 1992. 
5. Kommunalbankens årsberetning for 1993. 6. 
Regnskap for 1993. 7. Revisjonsberetning for 
1993. 8. Kontrollkomiteens beretning for 1993. 
Vedlegg til innst.: l. Brev av 2.11.94 fra finansko
miteen v/Per Olaf Lundteigen til Finansdeparte
mentet og 2. Svarbrev av 5.12.94 om bonusavtale 
for ansatte. 3. Særavtale for Rådgivningsavdelin
gen Norges Kommunal bank.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 433, Innst. S. 66, S.tid. 
1729-1792, 1841 (salderingsdebatt 21.12.94). 

6. Kvinnherad kommune sender uttalelse datert 
20. desember 1994 vedrørende «trekant-
sambandet» Sveio-Bømlo-Stord-Fitjar. 
Ref. S.tid. 1922 (18.1.95), og vedlagt protokollen. 

7. Ny behandling av forslag fra Morten Lund pva. 
Sp, vedtatt oversendt kommunalkomiteen i Stor
tingets møte 23. mai 1995: «Stortinget ber Regje
ringen legge til grunn at framtidige endringer i 
kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner 
hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folke
avstemning, har gått imot kommunesammenslut
ning.>> 
S.tid. 3492 - 3494 (23.5.95), S.tid. 3523- 3524 
(29.5.95). (Presidentens forslag om å omgjøre 
oversendelsesvedtaket og ta forslaget opp igjen til 
avgjørelse i Stortinget 
i samsvar med forretningsordenens § 30 annet 
ledd, enst. vedtatt. Forslag fra A om å utsette 
saken til et senere møte enst. vedtatt.) 
(Jf. Il, 9 og IV, I; DISTRIKTSUTBYGGING Il, 
2.) 

8. Flatanger kommune sender skriv datert 18. juni 
1995 vedlagt utskrift av Flatanger formannskaps 
sak vedrørende samordning hær- heimevern. 
Ref. S.tid. 3557 (30.5.95), og vedlagt protokollen. 

9. Forslag fra Morten Lund pva. Sp fremsatt i Stor
tingets møte 23. mai 1995 og vedtatt utsatt i Stor-

tingets møte 29. mai 1995: «Stortinget ber Regje
ringen legge til grunn at framtidige endringer i 
kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner 
hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folke
avstemning, har gått imot kommunesammenslut
ning.» 
S.tid. 3628, 3629-3638 (1.6.95) og bifalt med 81 
mot 58 stemmer. 
(l forslag fra Roger Gudmundseth om å sende for
slaget til kommunalkomiteen uten realitetsvote
ring ikke bifalt med 81 stemmer for og 59 imot; 
2/3 flertall for å fravike hovedbestemmelsen i for
retningsordenens § 30, annet ledd, derved ikke 
oppnådd.) 
(Jf. Il, 7 og IV, I; DISTRIKTSUTBYGGING Il, 
2.) 

10. Levekår og boforhold i storbyene. (Kriminalitets
forebygging; miljøtiltak gjennom trafikksanering; 
bomiljøtiltak, byfornyelse, gjeldsordninger; 
befolkningssammensetning, norskopplæring for 
innvandrere; kulturvern og byutvikling; utfordrin
ger for de enkelte storbyene; tiltaksspekter for 
Oslo indre øst.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over bydeler og befolkning i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 2. Statis
tiske delområder rangert etter sosioøkonomisk 
indeks. 3. Dårligste tiendedel av boligkretser i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rangert 
etter indeksverdi. 1990. Jf. NOU 1993: 17 Levekår 
i Norge. Leder Svein Longva.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 208, S.tid. 
4064- 4105, 4142-4145 (14.6.95) og enst. vedlagt 
protokollen. 
(14 forslag; l fra FrP om norskopplæring for inn
vandrerkvinner bifalt. Komiteens innst. vedr. 
gjeldsordning for beboere i byfomyede sameier 
bifalt, og henstilling om en melding med hand
lingsplan for storbyutvikling sendt Regjeringen.) 

11. Kommune- og fylkesinndelingen. 
(Vedlegg: l. Hovedpunkter i Christiansenut
valgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere 
om høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen 
mellom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon 
vedrørende kommuneinndelingen. 5. Dokumenta
sjon vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere 
om alternative løsninger. 7. Nærmere om hoved
stadsområdet. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis 
Johansen om at byfornyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfomyede borettslag. 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 3017 (2.5.95). (Ikke behand
let.) 

13. Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 
i kommune- og reguleringsplaner. 
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Dok. 8: 84, ref. S.tid. 3555 (30.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

revurdere departementets nye krav til kommunale 
pl~ner for å kunne behandle og imøtekomme søk
na~er om tippemidler, S.tid. 305-306 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om at NSB Garder
mobanen AlS har satt i gang detaljplanlegging av 
jernbanetraseen i henhold til sine egne planfor
slag, som stedlig er forkastet av kommunene, 
S.tid. 312, 313 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å stoppe Oslo-byrå
dets avtale med Blitz-miljøet om oppussing av og 
billig husleie for det hus som er ulovlig okkupert, 
S.tid. 319-320 (19.10.94). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en tvungen 
undertøy- og pyjamasordning ved alders- og syke
hjemmene i Haugesund som betales av beboerne i 
tillegg til bokostnadene, S.tid. 1579 (7.12.94). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunalde
partementet, på grunn av EØS-avtalen, har opp
heva eit vedtak i Odda kommunestyre om å krevje 
tariffavtaler på vanlege vilkår ved bygg- og an
leggsoppdrag, S.tid. 1891-1892 (18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at utbygging av Tul
linløkka i Oslo bør skje under bakken for å sikre 
størst mogleg areal til parkformål, S.tid. 
1903-1904 (18.1. 95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om hensiktsmessig
heten av folkeavstemminger ved beslutninger ved
rørende kommuneinndelinger, S.tid. 1958-1959 
(25.1.95). 

8. Sp.spm. fra Jørgen Holte om informasjon angå
ande endra ordning for tildeling av tresifra vars
lingsnummer for brann og ulukke, S.tid. 
1959-1960 (25.1.95). 

9. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om uklarheter bl.a 
om hva som er et tettsted i loven om skatt på verk 
og bruk (eiendomsskatteloven), etter den såkalte 
«Evje-dommen», S.tid. 2236-2237 (15.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Marit Arnstad, framsatt av Martin 
Stavrum om statlige tilskudd for å unngå for store 
belastninger på kommunenes budsjetter ved opp-

gradering av drikkevannskvaliteten for å tilfreds
stille EØS-reglene, S.tid. 2444-2445 (8.3.95). 

Il. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om en vurdering av 
konflikter som oppstår mellom kommuner og fyl
keskommuner angående barnevernstiltak for per
soner over 18 år, S.tid. 2465-2466 (8.3.95). 

12. Sp.spm. fra Odd Holten, framsatt av Va/gerd 
Svarstad Haugland om kontroll med bevilgede 
midler til psykisk utviklingshemmede, S.tid. 
2763-2764 (29.3.95). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om UDI som ikke 
klarer å informere kommunene om hvordan de 
skal bruke 38 mill. kroner som er avsatt til repatri
eringsprosjekter for flyktninger, S.tid. 2955-2956 
(26.4.95). 

14. Sp.spm. fra Morten Lund om at fylkesmannen har 
pålagt Bjugn kommune å oppheve et vedtak om 
redusert renovasjonsavgift for pensjonister og 
uføre, S.tid. 3019-3021 (3.5.95). 

15. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om Oslo kom
mune som har fratatt en familie deres parkerings
tillatelse tilknyttet en funksjonshemmet sønn, 
S.tid. 3500-3501 (24.5.95). 

16. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om framgangen i 
sakene om pålagt nitrogenrensing for kommuner i 
ytre OslofJord, S.tid. 3564-3565 (31.5.95). 

17. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om faglige innsigelser 
knyttet til effekten av kommunale nitrogenrensetil
tak i såkalt «Utsatte områder», S.tid. 3567-3568 
(31.5.95). 

18. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Forsvarets over
dragelse av torpedostasjonen på Jeløy i Moss til 
en privatperson, hvor kommunen ønsker å regu
lere eiendommen til friluftsformål, S.tid. 
3569-3570 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 

21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal 
inndeling. (Endring av § l slik at det blir samsvar 
mellom lovens ordlyd og Stortingets vedtak av 
l. juni 1995 om å gjøre slutt på tvangssammenslå
ing av kommuner.) 
Dok. 8: 94, ref. O.tid. 923 (16.6.95). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, 7 og 9 og DISTRlKTSUTBYGGING Il, 2.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Voss kommune sender skriv datert 6. september 

1995 om å be Stortinget plassere utbyggingspro
sjektet for Øvstedalsvassdraget i Kategori Il i 
Samlet Plan, eller gi prosjektet varig vern. 
Ref. S.tid. 74 (12.10.95), og vedlagt protokollen. 

2. Leka kommune sender skriv datert 26. oktober 
1995 vedrørende Frankrikes neglisjering av folke
meningen mot kjernefysiske prøvesprengninger 
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på Mururoa-atollen. 
Ref. S.tid. 923 (10.11.95), og vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Eva Lian, Morten Lund og Teije Riis 
Johansen om at byfornyede sameier skal kunne 
søke om gjeldssanering etter samme ordning som 
den som gjelder for byfomyede borettslag. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 25.10. og 
30.3.95 fra Oslo kommune Byrådsavdeling for 
kultur og byutvikling til kommunalkomiteen.) 
Dok. 8: 68 (1994-95), ref. S.tid. 3017 (2.5.95), 
Innst. S. 36, S.tid. 1225-1265, 1277-1278 
(22.11.95) og vedtatt sendt Regjeringen for nær
mere oppfølging ved salderingen av statsbudsjet
tet for 1996. 
(l forslag fra A ikke bifalt.) 
(Jf. BOLIGBYGGING I, 1.) 

4 . Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 
i kommune- og reguleringsplaner. 
Dok. 8: 84 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 81 , S.tid. 1711-1712, 1721 {14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget, med tilslutning fra Sp, SV og KrF, ikke 
bifalt.) 

5. Brev fra Evenes kommune datert 22. november 
1995 vedrørende protest mot franske atomprøve
sprengninger. 
Ref. S.tid. 1843 (18.12.95), og vedlagt protokollen. 

6. Lillesand kommune sender skriv datert 22. desem
ber 1995 med uttalelse fra kommunestyret ved
rørende Frankrikes og Kinas atomprøvespreng
ninger. 
Ref. S.tid. 2049 (16.1.96), og vedlagt protokollen. 

7. Vega kommune sender skriv datert 4. januar 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende uthu
ling av resultatet fra folkeavstemningen i 1994 om 
norsk medlemskap i EU. 
Ref. S.tid. 2087 (23 .1.96), og vedlagt protokollen. 

8. Sørreisa kommune sender skriv datert 23. januar 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
bevilgning av midler til grunnskolereformen 1997. 
Ref. S.tid. 2198 (6.2.96), og vedlagt protokollen. 

9. Etne kommune sender skriv datert 29. januar 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende fi
nansiering av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 

1 O. Ordførere og varaordførere fra kommunene i 
Nord- og Sør- Trøndelag sender skriv datert l. feb
ruar 1996 med uttalelse fra samling 29. og 30. ja
nuar vedrørende økonomi og innhold ved innfø
ring av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2 .96), og vedlagt protokollen. 

Il. Bømlo kommune sender uttalelse datert l . februar 
1996 vedrørende saldering av statsbudsjettet- re
duksjoner styrt via landbruksavdelingen. 
Ref. S.tid. 2418 (20.2.96), og vedlagt protokollen. 

12. Steigen kommunestyre sender uttalelse datert 
21. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets inn-

stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

13. Sømna kommunestyre sender uttalelse datert 
16. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalget inn
stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

14. Brann- og ulykkesalarmering. 
(Vedlegg: Regionsvis oversikt om konsekvensene 
av å godkjenne innkomne søknader om tildeling 
av nødnummer 110 til lokal vaktsentral.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 147, S.tid. 
2856- 2865,2867-2868 (14.3.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Komiteens henstilling om 
å behandle søknader om tildeling av IlO-nummer 
snarest sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

15. Sørreisa kommunestyre sender uttalelse datert 
6. mars 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets innstil
ling. 
Ref. S.tid. 2868 (14.3.96), og vedlagt protokollen. 

16. Ringerike kommune sender kopi av skriv til Kom
munaldepartementet datert 14. mars 1996 med 
uttalelse fra kommunestyret vedrørende Rattsø
utvalgets innstilling. 
Ref. S.tid. 2989 (26.3.96), og vedlagt protokollen. 

17. Skjerstad kommune sender skriv datert 27. mars 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
Husbankens rentepolitikk. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

18. Suldal kommune sender skriv datert 27. mars 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende gass
kraftverk på Kårstø. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

19. Forslag fra Lars Sponheim om å endre kommune
lovens § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner 
og bedre innbyggernes adgang til informasjon og 
deltakelse. 
Dok. 8: 25, ref. S .tid. 2040, Innst. S. 170, S.tid. 
3209, 3224 (25.4.96) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. neste sak og IV, l.) 

20. Forslag oversendt fra Odelstinget 25. april 1996: 
«Stortinget ber Regjeringa å vurdere endringer av 
kommuneloven, slik at hensynet til åpenhet kan 
bedres, uten at dette svekker de folkevalgtes inn
flytelse i budsjettarbeidet.» 
S.tid. 3419, 3447-3448 (13.5 .96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, l.) 

21. Forslag fra Kristin Halvorsen og Børre Rønningen 
om handlingsprogram for Oslo indre øst .. 
(Vedlegg til innst. : 1.-2. Brev av 22.2.96 fra kom
munalkomiteen til Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, statsråden, og svarbrev av 26.3.96 fra 
statsråden.) 
Dok. 8: 41 , ref. S.tid. 2300, Innst. S. 174, S.tid. 
3420- 3428, 3448 (13.5.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen for videre oppfølging. 
(l forslag fra Sp vedr. tilskudd til norskundervis-
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ning for fremmedspråklige elever sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

22. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om endringer av ret
ningslinjer fra Administrasjonsdepartementet for 
å sikre likebehandling av alle innvalgte kommune
styregrupper. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 216, S.tid. 
3808-3811, 3850 (4.6.96) og avvist. 
(Forslaget, tatt opp av Roy N. W etterstad, ikke 
bifalt.) 

23. Kommune- ogfylkesinndelingen. (Arbeids- og an
svarsfordeling mellom forvaltningsnivåene; vur
dering av todelt vegnett; regional statsforvaltning; 
konkurranseutsetting/privatisering av offentlige 
tjenester; reformbehov tilknyttet kommune- og 
fylkesinndeling; interkommunalt samarbeid; 
lokaldemokratiets betydning i inndelingsspørs
mål, folkeavstemninger; nasjonalt inndelingsut
valg.) 
(Vedlegg: l. Hovedpunkter i Christiansenut
valgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere om 
høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen mel
lom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon ved
rørende kommuneinndelingen. 5. Dokumentasjon 
vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere om 
alternative løsninger. 7. Nærmere om hovedstads
området. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste. Jf. 
NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i 
et Norge i forandring. Leder Ragnar Christian
sen.) 
St.meld. 32 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 225, S.tid. 3932-3975, 3999-4001 
(7.6.96). 
(7 forslag, l fra SV og KrF sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Resten ikke 
bifalt. 3 forslag til vedtak fra komiteen bifalt -
vedr. et forvaltningsnivåutvalg, interkommunalt 
samarbeid og ikke-behov for nasjonal inndelings
reform.) 

24. Seljord kommune sender skriv datert 23. mai 1996 
med uttalelse om tilskudd til transport av drivstoff 
Ref. S.tid. 4098 (10.6.96), og vedlagt protokollen. 

25. Stavanger kommune sender brev datert 19. juni 
1996 vedrørende rammevilkår for norsk industri. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. INDUSTRI Il, 3.) 

26. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Gudmund Re
stad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf 
Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for 
«mindre-utslipp» fra Mardalsfossen. 
Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3354 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om muligheter for å 

stanse kommuner som ønsker å privatisere grunn
leggende tjenester, med eksempel i Bærum kom
mune som har planer om å privatisere vannforsy
ningen, S.tid. 1400-1401 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Terje Sand/gær om utarbeidelse av et 
tredje alternativ i forbindelse med reguleringen av 
Mustadområdet på Lilleaker i Oslo, S.tid. 
1538-1539 (6.12.95). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at NSB planlegg å 
byggje parkeringshus over bakken ved terminalen 
i Bjørvika, som fører til mykje trafikk på bakke
nivå, S.tid. 1540 (6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om sameining av kul
turinstitusjonar i Trondheim fram mot byjubileet i 
1997, S.tid. 1548 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Ola T Lånke om en kommunepolitiker 
i Trondheim som er nektet permisjon av sin ar
beidsgiver for å være heltids kommunalråd i en 
tidsavgrenset periode, S.tid. 2056-2057 (17.1.96). 

6. Sp.spm. fra Ola T Lånke om sikring av boligom
råder i Talvik i Alta hvor det er avdekket kvikk
leire, S.tid. 2336 (14.2.96). 

7. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om kriterier 
for utvelgelsen av kommuner til prosjektet «Bære
kraftige lokalsamfunn», S.tid. 2427-2428 
(21.2.96). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om endring i so
sialloven slik at utbetaling av sosialhjelp til rus
middelbrukere kun kan gis ved tilbakeflytting til 
kommunen klienten var bosatt i før institusjons
innleggelse, S.tid. 2444-2445 (21.2.96). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lovhjemmel 
for kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede 
pasienter ved somatiske sykehus i særlige tilfeller, 
S.tid. 2670-2671 (6.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om statlig støtte 
til industristedet Vestfossen i Øvre Eiker kom
mune, S.tid. 2685-2687 (6.3.96). 

Il. Sp.spm. fra Arne Haukvik om planane for utbyg
ging av Tullinløkka i Oslo, S.tid. 2693-2694 
(6.3.96). 

12. Sp.spm. fra Morten Lund om sammenslåing av 
Frei kommune med nabokommunen Kristiansund, 
S.tid. 2940-2941 (20.3.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endringer i 

lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner 
og .fylkeskommuner (kommuneloven). (Endring av 
lovens§ 44 og§ 45 slik at saksframlegg og innstil
linger fra administrasjonen ikke lenger kan unntas 
offentlighet, men må gjøres tilgjengelig for all
mennheten fra det tidspunkt de blir lagt fram for 
de folkevalgte representantene.) 
Dok. 8: 19, ref. O.tid. 170, Innst. O. 51, O.tid. 
294-299 (25.4.96), Besl. O. 56, L.tid. 32 
(23.5.96). Lov av 2. august 1996. 
(l forslag fra komiteen sendt Stortinget (bifalt) og 
1 fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 19 og 20.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 
21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal 
inndeling. (Endring av §l slik at det blir samsvar 
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mellom lovens ordlyd og Stortingets vedtak av 
l. juni 1995 om å gjøre slutt på tvangssammenslå
ing av kommuner.) 
Dok. 8: 94 (1994-95), ref. O.tid. 923 (16.6.95), 
Innst. O. 68, O.tid. 447-454, 472 (11.6.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 - del 
Il: Klageorgan og klagekompetanse - vurdering 
av de enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 301 (30.4.96). (Ikke behand
let.) 

4. Endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner ogfylkeskommuner m.v. 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

5. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 
A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 
nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kom
muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende, slik at 
loven også omfatter renhold. 
Dok. 8: 82, ref. O.tid. 348 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

6. Framlegg frå Syver Berge og Ola D. Gløtvold om 
lov om endringar i lov av 9. juni 1961 nr. 24 om 
sikring mot og erstatning for naturskader (natur
skadeloven). (Endring av§ 5 første og andre leden 
slik at naturskadeloven også skal gjelde frost av 
vasskjelder.) 
Dok. 8: 88, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bømlo kommune sender skriv datert 11. november 

1996 vedrørende tidspunkt for vedtak av kommu
nale budsjett. 
Ref. S.tid. 872 (14.11.96), og vedlagt protokollen. 

2. Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, sender 
skriv datert 19. november 1996 om fremskynding 
av Stortingets budsjettvedtak vedrørende kommu
nesektoren. 
Ref. S.tid. 1337 (25.11.96), og vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Gudmund Re
stad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf 
Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for 
«mindre-utslipp» fra Mardalsfossen. 
(Vedlegg: Svarbrev av 7.6.96 fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 29, S.tid. 1700-1703, 1733 (16.12.96) og 
bifalt. 

4. Midtre Gauldal kommune sender skriv datert 
6. desember 1996 med uttalelse fra kommunesty
ret vedr. Midtre Gauldal økonomiplan 1997-2000 
og budsjett for 1997. 
Ref. S.tid. 1717 (16.12.96), og vedlagt protokollen. 

5. Aure kommune sender skriv datert 9. desember 
1996 med uttalelse fra kommunestyret om kommu
neøkonomien. 
Ref. S.tid. 1833 (18.12.96), og vedlagt protokollen. 

6. Evenes kommune sender skriv datert 13. desember 

1996 med uttalelse fra kommunestyret om Lofo
tens fastlandsforbindelse. 
Ref. S.tid. 1987 (14.1.97), og vedlagt protokollen. 

7. Overhalla kommune sender skriv datert 
13. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om Skattedirektoratets innstilling vedrørende 
forslag om at studentene må melde flytting til kom
munene hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 1987 (14.1.97), og vedlagt protokollen. 

8. Namsskogan kommune sender skriv datert 
18. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om hjemstedskommune for studenter. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

9. Haram kommune sender skriv datert 20. desember 
1996 med uttalelse fra kommunestyret om fiskeri
politikken. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

l O. Alvdal kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
med uttalelse fra kommunestyret om endringer i 
skatteloven og kommuneloven for å utvide kom
munenes økonomiske handlingsrom. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

Il . Tvedestrand kommune sender skriv datert 3. ja
nuar 1997 med anmodning fra kommunestyret om 
at rammebetingelser for kommunal budsjettering 
fastlegges på et tidligere tidspunkt. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

12. Ski kommune sender skriv datert 3. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om at ramme
betingelsene for kommunal budsjettering fastleg
ges på et tidligere tidspunkt. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

13. Frøya kommune sender skriv datert 6. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om endringer 
i Stortingets behandling av rammene til kommu
nene/fylkeskommunene slik at de blir i samsvar 
med kommunelovens bestemmelser om budsjett-
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vedtak. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

14. Andøy kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om at salde
ringen av statsbudsjettet foretas innen l. desem
ber, eventuelt at kommuneloven endres. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

15. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1994 og 
1995. 
(Vedlegg: l. Kommunalbankens årsberetning for 
1994. 2. Regnskap 1994. 3. Revisjonsberetning for 
1994. 4. Kontrollkomiteens beretning for 1995. 5. 
Kommunalbankens årsberetning for 1995. 6. 
Regnskap 1995. 7. Revisjonsberetning for 1995. 8. 
Kontrollkomiteens beretning for 1995.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 112, S.tid. 
2328, 2334 (11.2.97). 

16. Overhalla kommune sender skriv datert 16. januar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret om sen 
avklaring av det økonomiske opplegget for kom
munene for 1997. 
Ref. S.tid. 2336 (11.2.97), og vedlagt protokollen. 

17. Hammerfest kommune sender skriv datert 31. ja
nuar 1997 med uttalelse fra formannskapet om 
bevaring av posten i Finnmark. 
Ref. S.tid. 2430 (18.2.97), og vedlagt protokollen. 

18. Namdalseid kommune sender skriv datert 7. feb
ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet om 
Skattedirektoratets innstilling vedrørende forslag 
om at studentene må melde flytting til kommunene 
hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 2485 (25.2.97), og vedlagt protokollen. 

19. Rendalen kommune sender skriv datert 14. februar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
tidspunkt for fastsetting av rammer for kommune
økonomien. 
Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 

20. Hammerfest kommune sender skriv datert 19. feb
ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet ved
rørende uakseptable flypriser i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 

21. Våler kommune sender skriv datert 7. mars 1997 
med uttalelse fra kommunestyret om at kommu
nene fratas ansvaret for tap på ordningen med 
etablerings lån. 
Ref. S.tid. 2743 (18.3.97), og vedlagt protokollen. 

22. Framlegg frå Børre Rønningen og Paul Chaffey 
om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget 
ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kom
munelov, med framlegg til ulike og nye eigarfor
mer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde 
energiverk. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.2.97 fra Olje
og energidepartementet, statsråden til stortings
repr. Morten Lund, Sps stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 132, S.tid. 
2782-2790, 2802 (20.3.97) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt.) 

23. BalsfJord kommune sender skriv datert 25. februar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret om rovdyr
forvaltninga i kommunen. 
Ref. S.tid. 2822 (21.3.97), og vedlagt protokollen. 

24. Nordre Land kommune sender skriv datert 4. feb
ruar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om 
skatt på salg av konsesjonskraft. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

25. Rælingen kommune sender skriv datert 20. mars 
1997 med uttalelse om reduksjon i kommunenes 
skatteinntekter. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

26. Frei kommune sender skriv datert 24. februar 1997 
med uttalelse om tilslutning til Aure kommunesty
res resolusjon om kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

2 7. Flatanger kommune sender skriv datert 11. februar 
1997 med uttalelse om forslag til endring i bestem
melsen for bostedsregistrering av studenter. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

28. Ringerike kommune sender skriv datert 27. mai 
1997 med uttalelse fra formannskapet og kommu
nestyret om statstilskudd til politiske partier i 
kommuner og fylkeskommuner. 
Ref. S.tid. 3891 (9.6.97), og vedlagt protokollen. 

29. Legetjenesten i kommunene ogfastlegeordningen. 
(Trygghet og ansvarlighet.) 
(Vedlegg: !.Fastlegeforsøket i Norge. 2. Erfarin
ger fra andre europeiske land med et listepasient
system sammenlignet med det norske fastlegefor
søket. 3. Hva gjøres idag for å øke rekrutteringen 
til og stabilisering av legestillinger i utkantkom
munene?) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2743, lnnst. S. 215, S.tid. 
3960-3977, 3998-4001 (11.6.97). 
( 6 forslag, hvorav l fra A og KrF (votert over i 13 
punkter) og l fra SV om fastlegeordningen bifalt. l 
forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Komiteens innst. om 
tiltak for en mer stabil legedekning bifalt.) 

30. Kvænangen kommune sender skriv datert 2. juni 
1997 med uttalelse vedrørende ny lov om eien
domsskatt. 
Ref. S.tid. 4100 (12.6.97), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om kommunalt pålegg 

om installering av privat renseanlegg samtidig 
som kommunen tar seg betalt i form av avgifter 
for tilknytning til det kommunale kloakknett, 
S.tid. 1364-1365 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Terje RUs-Johansen om å sikre at pen
sjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse 
ikke blir rammet av EØS-avtalen, S.tid. 
2073-2074 (22.1.97). 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om å la kommunene 
utvikle frivillig samarbeid, i stedet for å bruke 
enda mer penger på å utrede kommunesammenslå
inger, S.tid. 2174-2176 (29.1.97). 
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4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunenes 
Sentralforbund i et rundskriv har definert lågt
lønna omsorgsarbeidere som oppdragstakere, slik 
at mange bl.a. har mista retten til feriepenger, 
S.tid. 2348-2349 (12.2.97). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Postbank-direktø
rens uttalelse om sammenslåing av Postbanken, 
Husbanken, Kommunalbanken, SND og Land
bruksbanken, S.tid. 2881-2882 (9.4.97). 

6. M.spm. fra Børre Rønningen om at det no er 6000 
ut an fast bustad i landet, og kva for tiltak Regje
ringa vil treffe og rå kommunane til, S.tid. 
3007-3008 (23.4.97). 

7. Sp.spm. fra Erik Sol heim om hva kommunene an
befales å satse på i avfallshåndteringen, kildesor
tering eller forbrenningsanlegg, S. tid. 3 54 7-3 548 
(28.5.97). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å gi kommunale 
myndigheiter plikt og moglegheit til trykkprøving 
av skorsteinspiper, då utette skorsteinar betyr 
brannfare og annan helserisiko, S.tid. 3748-3749 
(4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
I. Endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.v. (Ordfører
valg; administrasjonssjefens møte- og talerett; 
kjønnsrepresentasjon; flertallsvalg i formannskap 
og fylkesutvalg; varaordførers adgang til å nekte 
gjenvalg; valgbarhet; suspensjon av folkevalgte; 
parlamentarismemodellen; alternative samar
beidsformer; saksbehandling i folkevalgte orga
ner; folkevalgtes rettigheter og plikter; økonomi-

forvaltning; tilsyn og kontroll.) 
(Vedlegg: «Ordførervalg og politisk mistillit» -
bakgrunnsnotat av Helge O. Larsen.) 
Ot.prp. 58 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 8, O.tid. 173-179, 187-190 (5.12.96), 
Besl. O. 31, L. tid. 17 (10.12.96). Lov av 10. januar 
1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 2 bifalt, resten ikke bifalt, 
2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). 
(Særlovprosjektet - rettighetsregler, standardkrav 
og klageregler i lover forvaltet av kommuner og 
fylkeskommuner.) 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 - del 
Il: Klageorgan og klagekompetanse - vurdering 
av de enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51 (1995-96), ref. O.tid. 301 (30.4.96), 
Innst. O. 11, O.tid. 179, 190- 191 (5.12.96), Besl. 
O. 32, L. tid. 17-18 (10.12.96). Lov av 10. januar 
1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 

3. Framlegg frå Syver Berge og Ola D. Gløtvold om 
lov om endringar i lov av 9. juni 1961 nr. 24 om 
sikring mot og erstatning for naturskader (natur
skadeloven). (Endring av§ 5 første og andre leden 
slik at naturskadeloven også skal gjelde frost av 
vasskjelder.) 
Dok. 8: 88 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 18, O.tid. 198-201, 204 (5.12.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
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KOMMUNIKASJON 

Se også: FERGER, JERNBANER, KYSTFART, LUFTFART, POST, REISELIVSNÆRING, SAMFERDSEL, 
TELEKOMMUNIKASJONER, VEGTRAFIKK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 

Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap 
(46 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT l. l forslag fra 
Sp, H, SV og FrP bifalt og l forslag fra Sp, H, SV, 
KrF og FrP bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del-

takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 360 Samferdselsberedskap 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1360 Samferdselsberedskap 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om et EU-støttet sam

arbeid mellom Nordjylland og Sørlandet om 
transportkorridoren Nordic Link, S.tid. 
2200-2201 (7.2.96). 

2. Sp.spm. fra Are Næss om hjelpemannskapenes 
problemer med sambandet i Arnanipatunnelen i 
forbindelse med en dødsulykke, S.tid. 3718-3719 
(29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1360 Samferdselsberedskap 
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KONGEN 

Se også: GRUNNLOVEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

l Det Kongelige Hus 
Il 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgård og Oscarshall 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inge Myrvoll og Magnar Sortåsløkken 

til endringer i Grunnlovens §§l, 3, 12, 16-22, 
25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112 om opp
hevelse 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 republi
kansk statsform.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag l, ref. S.tid. 71 , Innst. 
S. 102, S.tid. 2772-2774 (24.3.94). (Ikke bifalt 
med 103 mot 17 stemmer.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett -kap.: 

l Det Kongelige Hus 
Il 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgård og Oscarshall 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 
113011 

Det Kongelige Hus 
Slottet, Bygdøy Kongsgdrd og Oscarshall 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l Det Kongelige Hus 
Il 3011 Slottet, Bygdø Kongsgård og Oscarshall 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 11.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 50, S.tid. 1654, 
1658 (12.12.96). 

2. Gave fra Stortinget og Regjeringen i forbindelse 
med DD. MM. Kongens og Dronningens 60-års 

fødselsdager i 1997. (Pengegave til innredning av 
Slottet.) 
lnnst. S. 119, S.tid. 2482 (21.2.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor statsminis

teren prioriterte tilstedeværelse ved Ski- VM, når 
kongen selv reiste til Oslo for å lede statsrådet, 
S.tid. 2686-2687 (12.3.97). 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om hvorfor Statsminis
terens kontor har vurdert spørsmålet om å slå sam
men trontalen og rikets beretning til en tale pre
sentert av statsministeren, S.tid. 2687-2688 
(12.3.97). 
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KREDITTPOLITIKK 

Se også: A V GIFTER, FINANSER, NORGES BANK, SKATTER, STATSBANKER, STATSBUDSJETTET, 
STATSLÅN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldingen 1991 og 1992. Om Norges 

Banks, Kredittilsynets, Statens Banksikrings
fonds, Statens Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' 
og Verdipapirsentralens virksomhet i 1991 og 
1992. (Statsbankenes og Folketrygdfondets virk
somhet; oversikt over innenlandske og utenlands
ke stats lån.) 
(Vedlegg: Redegjørelse for Finansdepartementets 
dispensasjons- og konsesjonspraksis, samt tillatel
ser gitt i medhold av finanslovgivningen. Inntatt i 
innst.: Svarbrev av 17.2.94 fra finansministeren 
om en forsert fusjon mellom Postbanken og Post
giro. Brev av 3.2.94 fra finanskomiteen til Stortin
gets presidentskap vedr. behandling av sak om 
utnevnelse av T. Moland som sentralbanksjef. 
Brever vedr. Statens Banksikringsfonds engasje
ment i Fokus Bank.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 92, S.tid. 
2508-2513 (3.3.94). 

2. lnterp. fra Johan J. Jakobsen om internasjonale til
tak mot valutaspekulasjoner og begrensninger 
med EØS-avtalen og EU. S.tid. 3793-3812 
(31.5.94). 

(2 forslag fra Sp hvorav l ikke bifalt og l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

3. Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæ
ringen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 30 Bankkrisen. Le
der Preben Munthe.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 3275 (3.5.94), lnnst. S. 213. 
Ikke behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om styret i Fol

ketrygdfondet sitt ønske om å plassere deler av 
fondets midler utenlands, S.tid. 2730-2731 
(23.3.94). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om finansministe
rens uttalelse om at dersom Norge blir stående 
utenfor EV, vil det bety kapitalflukt og renteopp
gang, S.tid. 2731-2733 (23.3.94). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om behovet for for
nying i fiskeflåten og renta i Statens Fiskarbank i 
høve til den generelle renteutviklinga, S.tid. 
2968-2969 (20.4.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæ

ringen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1992: 30 Bankkrisen. Le
der Preben Munthe.) 
St.meld. 39 (1993-94), ref. S.tid. 3275 
(1993-94), Innst. S. 213 (1993-94), S.tid. 33-61 
(6.10.94). 
( 4 forslag om salg av statsaksjer og ev. sammen
slåing av Kreditkassen og Fokus Bank ikke bifalt.) 

2. Kredittmeldingen 1993. Om virksomheten til Nor
ges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikrings
fond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og 
Verdipapirsentralen i 1993. (Stats bankenes og 
Folketrygdfondets virksomhet; oversikt over 
innenlandske og utenlandske stats lån.) 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet pr. mars 1994. 2. Saker behandlet av Fi
nansdepartementet i 1993 etter finansinstitusjons-

loven, forsikringsvirksomhetsloven, banklovene 
og enkelte andre lover.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1507, lnnst. S. 81, S.tid. 
2164-2185 (7.2.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komi
teens flertall om endr. av forskriftene om pen
sjonskasser mht. kapitaldekningskravet bifalt med 
56 mot 39 stemmer.) 

3. Internasjonale valutaforhold og virksomheten i 
Det internasjonale valutafondet (IMF). (Valuta
transaksjonsavgift, valutaspekulasjon; IMFs krav 
om deregulering av u-lands kapitalbevegelser; 
informasjon om valutaomsetning; handel med 
valutaderivater; Verdensbankens rolle; salg av 
deler av IMFs gullbeholdning; IMFs strukturtil
pasningskrav overfor Øst-Europa; mål for IMFs 
arbeid; gjeldslettetiltak overfor u-land; økonomisk 
politikk og strukturell arbeidsledighet.) 



Kredittpolitikk -346-

(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, SDR-tilde
ling og finansielle status vis å vis Valutafondet pr. 
30.4.94. 2. Medlemslandenes kjøp av valuta og 
spesielle trekkrettigheter fra IMF i 1993/94. 3. 
Medlemslandenes gjenkjøp av valuta i 1993/94.4. 
Innlegg av finansminister Sigbjørn Johnsen på 
Interimkomiteens møte 25.4.94. 5. Innlegg av 
sentralbanksjef Torstein Moland på Interimkomi-

teens møte 2.10.94. 6. Innlegg av sentralbanksjef 
Torstein Moland på IMFs årsmøte 4.-6.10.94.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 155, S.tid. 
3642-3661, 3671-3672 (2.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (9 forslag, hvorav l fra Sp, 
SV og KrF sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at tidli

gere bankaksjonærer gis kompensasjon for tap 
pga. at myndighetene erklærte aksjene for verdi
løse. 
(Vedlegg til innst.: Korrespondanse til og fra fi
nanskomiteen i forbindelse med behandlingen av 
dokumentet. (Oversikt.) Vedlegg inntatt i innst.: 
Brev av 8.5.96 fra finansministeren til finansko
miteen, og brev av 11.6.96 fra Kredittilsynet til Fi
nansdepartementet.) 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 279, S.tid. 
4636-4648, 4715-4716 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H, V og St ep
hen Bråthen ikke bifalt.) 

2. Kredittmeldingen 1994. Om Norges Banks, Kre
dittilsynets, Statens Banksikringsfonds, Statens 
Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' og Verdipapir
sentralens virksomhet i 1994. (Statsbankenes og 
Folketrygdfondets virksomhet; oversikt over 
innenlandske og utenlandske statslån; anmodning 

om tidligere framleggelse av Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet. 2. Saker behandlet av Finansdepartemen
tet i 1994 etter finansinstitusjonsloven, forsik
ringsvirksomhetsloven, banklovene og enkelte 
andre lover. 3. Avtale om aksjeforvaltning mellom 
Statens Banksikringsfond og Statens Bankinveste
ringsfond. 4. Oversikt over filialetableringer og 
grenseoverskridende virksomhet i henhold til 
EØS-avtalen pr. 21. desember 1995.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 194, S.tid. 
4648-4649, 4716 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Regjeringen har 

planer om å knytte den norske krona til EUs valu
taenhet ECU, S.tid. 2098-2099 (24.1.96). 

2. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om grunnlag for 
senket rente, og initiativ overfor Norges Bank med 
dette siktemål, S.tid. 2345-2346 (14.2.96). 

1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. Kredittmeldinga 1995. Om Noregs Bank, Kredit
tilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bank
investeringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentra
len si verksemd i 1995. (Statsbankane og Folke
trygdfondets verksemd; oversikt over innan
landske og utanlandske statslån.) 
(Vedlegg: l. Brev frå Finans- og tolldepartemen
tet. 2. Saker handsama av Finansdepartementet i 
1995 etter finansinstitusjonslova, forsikringsverk
semdlova, banklovene og einskilde andre lover.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 140, Innst. S. 113, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). 

2. Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om ei 
ny låneordning (NAB) for Det internasjonale 
valutafondet (IMF). (Mexico-krisa, GAS-ordnin
gen.) 
(Vedlegg: Avtalen om ei ny låneordning med Det 
internasjonale valutafondet. Del l: Vedtak i styret 
i IMF av 27.1.97. Del 2: Forståing om rutinar og 
administrative ordningar for møte mellom delta
karane.) 

St.prp. 50, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 196, S.tid. 
3371-3376, 3397-3398 (20.5 .97) og bifalt med 
79 mot 30 stemmer. 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Internasjonale valutaforhold og verksemda i Det 
internasjonale valutafondet (IMF). (Valutasyste
met i Europa; økonomisk overvåking; Verdens
banken; gjeldslettetiltak overfor u-land, SDR-lån 
til Zambia; IMFs lån til Mexico og Russland.) 
(Vedlegg: l. Medlemslanda sine kvotar, SDR-til
deling og finansiell status overfor IMF per 
30.4.96. 2. Deltakarar og omfang av kredittordnin
&ar i NAB. 3.-4. Fråsegn av finansminister Erik 
Asbrink, Sverige, pva. dei nordiske og baltiske 
landa under møtene i Interimkomiteen 29.9.96 og 
IMFs årsmøte 1.-3.10.96.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 197, S.tid. 
3371-3376, 3398 (20.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Per-Kristian Foss om Regjeringens 

valutapolitikk og linje i forhold til sparing, norsk 
eierskap og formuesskatt i særdeleshet, S.tid. 
1989-1990 (15.1.97). 

Kredittpolitikk 
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KRIMINALOMSORG 

Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, 
STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 
435 3435 Kriminalomsorg i_frihet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim og 

Kjellaug Nakkim om tiltak for å redusere krimina
litet blant barn og unge. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 131, S.tid. 
3864-3886 (2.6.94) og avvist. (Forslagene med 
tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

3. Forslag fra Per-Kristian Foss, Arild Hiim og An
ders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen 
soning og prøveløslatelse. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om tiltak for å 

unngå at tilbudet om fengselsundervisning blir 
trappet ned, S.tid. 3287-3288 (4.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 

under ymse kapittel administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 430 Kriminalomsorg i 
anstalt; kap. 435/3435 Kriminalomsorg i frihet; 
kap. 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 800, Innst. S. 51, S.tid. 
1606-1607 (13.12.94). 

2. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 29.11.94 fra justis
ministeren til komiteen.) 
Dok. 8: 76 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 72, S.tid. 1974-1985, 1992-1993 

(26.1.95) og avvist. 
(8 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Arild Hiim og Anders C. Sjaastad om 
innstramming av reglene for samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1468, Innst. S. 73, S.tid. 
1974-1985, 1992-1994 (26.1.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Arild Hiim og An
ders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen 
soning og prøveløslatelse. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 24.11.94 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 78 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 74, S.tid. 1985-1992, 1994 (26.1.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(l forslag ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Jan Simonsen om etablering av et eget 
fengsel for utenlandske kriminelle som skal 
utvises etter soning. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 5.5.95 fra 
justisministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 157, S.tid. 
3610-3623, 3629 (1.6.95) og vedtatt sendt Regje
ringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om fengselsmyndighe

tenes permisjonspraksis, i lys av at en innsatt ved 
Ullersmo landsfengsel fikk 65 permisjoner i 1994, 
S.tid. 2207 (8.2.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Oslo kretsfengsel 
hvor 12 fanger har mistet grunnkurset i mekaniske 
fag etter pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedrin
ger av undervisningslokalene, S.tid. 2207-2208 
(8.2.95). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre barn mot 
overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2319-2320 (22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Arild Hiim om oppfølging av et vedtak 
om å styrke Kriminalomsorg i frihet (KIF) med 
bl.a. nye stillinger for tilsyn med prøveløslatte og 
sikringsdømte, S.tid. 2754-2755 (29.3.95). 
(Jf. I, l) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap. : 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 

435 3435 Kriminalomsorg i frihet 
(l forslag fra A og SV bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 430/3430 Kriminalomsorg i anstalt; kap. 
435/3435 Kriminalomsorg i frihet.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Hiim om sikkerhetsrutinene i 

norske fengsler, S.tid. 2211-2212 (7.2.96). 
2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om strakstiltak for 

å bedre situasjonen ved Trøgstad kretsfengsel, 
S.tid. 2348-2349 (14.2.96). 

3. Sp.spm. fra Arild Hiim om rømminger fra norske 
fengsler, S.tid. 2799-2800 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om taushetsplikt for so
sialkontor ved formidling av voldtektsdømt som 
leietaker, S.tid. 3128-3129 (17.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen 

omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere 
som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven). 
(Vedlegg: Justisdep. høringsbrev 24.1.95 (jnr. 94/ 
892 E): Gjennomføring av strafferettslig særreak
sjon for psykisk utviklingshemmete som er fritatt 
for straff.) 
Ot.prp. 60 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96). 
(Ikke behandlet.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS) 

435 3435 Kriminalomsorg i frihet 
(2 forslag bifalt- l fra A og SV vedr. kap. 430 og l 
fra Sp om en tiltaksplan mot narkotikaomsetning i 
fengsler.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Lisbeth Holand om å snu den negative 

utviklingen med økende barne- og ungdomskrimi
nalitet. 

S.tid. 1583-1589 (6.12.96). 
2. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 

1996: «Stortinget ber Regjeringen legge fram et 
nytt forslag til lov om gjennomføring av særreaks
jonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshem
mede lovbrytere som ikke straffedømmes, basert 
på et statlig ansvar og for øvrig i samsvar med 
føringene i Innst.O. 33 (1996-97).» 
S.tid. 1741, 1778 (17.12.96) og bifalt med 68 mot 
65 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 12. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen opprette egne statlige psykiatriske 
institusjoner av fengselsliknende karakter for 
gjennomføring av særreaksjonen overføring til 
tvungent psykisk helsevern.» 
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S.tid. 1741, 1778 (17.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om den høye standar

den ved det nye Ringerike kretsfengsel, S.tid. 
1383-1384 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om midler til 
gjennomføring av «Sluseprosjektet» i Telemark, et 
pionerprosjekt som skal hjelpe narkomane tilbake 
til et normalt liv, S.tid. 3141-3142 (30.4.97). 

3. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om den høye tilba
kefallsprosenten blant dem som utfører samfunns
tjeneste, S.tid. 3421-3422 (21.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige util

regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe
lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 

Fr. Rieber-Mohn. Vedlegg til innst.: Brev av 
29.2.96 fra justisministeren til justiskomiteen.) 
Ot.prp. 87 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 34, O.tid. 259-293 (12.12.96), Besl. O. 
42, L.tid. 22-24 (17.12.96). Lov av 17. januar 
1997. 
(14 forslag i Odelstinget, hvorav l fra FrP sendt 
Stortinget og l fra Sp, H og KrF bifalt. 3 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 3.) 

2. Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere 
som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven). 
(Vedlegg: Justisdep. høringsbrev 24.1.95 (jnr. 94/ 
892 E): Gjennomføring av strafferettslig særreaks
jon for psykisk utviklingshemmete som er fritatt 
for straff.) 
Ot.prp. 60 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 33, O.tid. 259-280, 293-298 (12.12.96). 
(Lovforslag fra A ble med 46 mot 30 stemmer 
ikke bifalt. Forslag til vedtak fra komiteen om at 
Stortinget ber Regjeringen legge frem nytt forslag 
til tvangsomsorgsloven sendt Stortinget (bifalt).) 
(Jf. forrige sak.) 
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KRINGKASTING 

Se også: MASSEMEDIER, NORSK RIKSKRINGKASTING 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H og FrP over

sendt fra Odelstinget 9. desember 1993: «Stortin
get ber Regjeringen sørge for at det blir åpnet for 
flere nærradiofrekvenser, slik at det kan bli et 
klart skille mellom allmennradioer og smale nis
jeradioer ved at de sender på ulike frekvenser.» 
S.tid. 1724 (16.12.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H oversendt fra 
Odelstinget 9. desember 1993: «Stortinget oppmo
dar Regjeringa om at reg/ane for nærradiobingo 
blir justerte, slik at maksimalgrensene for utdeling 
av premiar kan gjere nærradioane meir konkurran
sedyktige og sikre inntektsgrunnlaget sitt.» S.tid. 
1724 (16.12.93) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 9. desember 1993: «Stortinget ber 
Regjeringen endre reglene for nærradiobingo, slik 
at maksimalgrensene for utdeling av premie opp
heves.» S.tid. 1724 (16.12.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

4. Framlegg frå Hallgrim Berg, Kjellaug Nakkim og 
Kaci Kullmann Five om å avgrense den omseggri
pande sponsorverksemda i Norsk rikskringkas
ting. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 170, S.tid. 
4271-4272 (13.6.94) og vedlagt protokollen. 

5. Kringkasting og dagspresse 199 3 m. v. 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3457 (18.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om dekningen av 

TV2s sendinger i Lofoten og Vesterålen, S.tid. 
286-287 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å stille flere fre
kvenser til rådighet for nærradioene, som har 
kommet i en vanskelig konkurransesituasjon etter 
at P4 kom, S.tid. 2017-2018 (2.2.94). 

3. Sp.spm. fra Ola S. Ape/and, framsatt av Magnhild 
Meltveit Kleppa om å syta for at dei daglege dags
nyttsendingane TV-Vest har i Rogaland i samar
beid med TV2, kan halda fram, S.tid. 2091-2092 
(9.2.94). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at mange nærra
dioar melder om sterkt forverra konkurransevil
kår, også av tekniske grunnar som «overdøving» 
og frekvensvanskar, etter oppstart av nye rikska
nalar, S.tid. 2542-2543 (16.3.94). 

5. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å gi Statens 
medieforvaltning pålegg om å rette seg etter EØS
avtalen, slik at svartsladdingen av erotisk .film på 
kabel-tv kan opphøre, S.tid. 2967-2968 (20.4.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om 

kringkasting. (Endr. angående Klagenemnda for 
kringkastingsprogram og Kringkastingsrådet; 
opprettelse av Statens medieforvaltning; opp
hevelse av reklameavgiften og endr. i reklamens 
andel av sendetiden.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 5, Innst. O. 10, O.tid. 78-86 
(9.12.93), Besl. O. 13, L.tid. 10 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav 3 henholdsvis fra 
H og FrP, fra H og fra FrP sendt Stortinget (2 ikke 
bifalt, l sendt Regjeringen). Øvrige ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l, 2 og 3.) 

2. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om 
kringkasting. (Sanksjoner ved brudd på regler om 
reklame og sponsing.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 138, Innst. O. 34, O.tid. 
227-234 (3.5.94), Besl. O. 40, L.tid. 22 (10.5.94). 
Lov av 16. juni 1994. 
(2 forslag i Odelstinget og l forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. Ot.prp. 99 for 1992-93 (ny fremsettelse).) 
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1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kringkasting og dagspresse 1993 m.v. (Allmenne 

kringkastingsspørsmål, reklameavbrudd; allmenn
kringkasting, allmennkringkastingsråd; virksom
heten i NRK, TV2 og P4; NRK og sponsing; 
regionsendinger i regi av TV2; nærkringkasting
nærradio og lokalfjernsyn, videresending av satel
littfjernsyn med reklame; medieetikk og medie
ombud; vold i bildemedier; eierskap i mediene; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 
forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
St.meld. 42 (1993-94), ref. S.tid. 3457 (18.5.94), 
Innst. S. 190, S.tid. 3979-4019, 4045-4048 
(13.6.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 
( 5 forslag, hvorav l fra H, l fra SV og 3 fra Roy N. 
W etterstad - ingen bifalt. Øvrige forslag framsatt i 
debatten - se de andre sakene innstillingen 
omhandler.) 
(Jf. Il, 2-4.) 

2. Nærkringkasting. 
(Vedlegg: l. Handelshøyskolen Bl: Nærkringkas
ting i Norge 1994. Utredning for Kulturdeparte
mentet. 2. Statens medieforvaltning: Evaluering 
av samsendingsprosjekt. 3. Norsk Nærradiofor
bund: Uttalelse til stortingsmelding om nærkring
kasting. 4. Norske Fjernsynsselskapers Landsfor
bund: Forslag til rammevilkår for lokalfjernsyn. 5. 
Norsk Radio Utvikling: Forslag til rammevilkår 
for nærradio. 6. Norsk Rikskringkasting: Norsk 
Rikskringkastings samarbeid med nærradioer. 7. 
TV 2 AS: TV 2 og regionale sendinger. 8. Statens 
teleforvaltning: Notat vedrørende nærradiostruk
turen i Norge. 9. Per Jauert: Nærradio og lokal
fjernsyn i Norge-set i vesteuropeisk perspektiv. 
10. Ole Prehn: Lokalradio & Lokal-TV i Dan
mark, Finland, Island og Sverige. 11. Statens tele
forvaltning: Brev av 20. desember 1994 til Kultur
departementet vedrørende stortingsmelding om 
nærkringkasting. 12. Statens medieforvaltning: 
Historisk oversikt over nærkringkastingen i Nor
ge. 13. Oversikt over konsesjonsområder for nær
radio og lokalfjernsyn. 14. Avtale mellom 
TVNorge og enkelte lokal-TV-stasjoner. 15. Brev 
av 23. februar 1995 fra advokatfirma Schjødt. 16. 
TV 2 Konsesjonsvilkår.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 
forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2744, Innst. S. 190, S.tid. 
3979-4019, 4045-4048 (13.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (7 forslag; 2 bifalt - l fra Sp, 
H, SV og KrF om nærradioers sendetid, l fra Sp, H 
og KrF om samarbeid mellom lokal-tv og TV2 
m.v. Komiteens innst. om frekvenser for bl.a. 
organisasjonsradioer bifalt. Andre forslag i debat-

ten, se jf-sakene.) 
(Jf. Il, l, 3 og 4.) 

3. Eierskap i nærkringkasting. Tillegg til St.meld 
nr. 24 (1994-95), Nærkringkasting. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 
forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 3202, Innst. S. 190, S.tid. 
3979-4019, 4045-4048 (13.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (3 forslag; l fra Sp, SV og 
KrF, l fra Sp og SV og l fra H og Roy N. Wetter
stad - ingen bifalt. Øvrige forslag framsatt under 
debatten- se jf-sakene.) 
(Jf. Il, l, 2 og 4.) 

4. Forslag fra Jan Simonsen om å gi lokal-TV-sel
skap adgang til videreformidling av norske og 
utenlandske satellittsendte TV -program. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 
forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 190, S.tid. 
3979-4019, 4045-4048 (13.6.95) og avvist. 
(2 forslag fra Roy N. Wetterstad ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-3.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle, framsatt av Sol

veig Sollie om å ta initiativ til at norske tv-kana/ar 
skal vera frie for vald- og sex-innslag før kl. 21, 
S.tid. 302-303 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å stoppa ein nærra
dioredaktør sin misbruk av eteren gjennom at han 
i ei årrekkje har æreskjelt og sjikanert privatperso
nar og grupper, S.tid. 303-304 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at Statens medie
forvaltning ikkje skal gripe inn mot lokal-TV før 
tilleggsmeldinga til St.meld. 42 for 1993-94 er 
handsama Stortinget, S.tid. 2235-2236 
(15.2.95). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor statsminis
teren og andre forespurte statsråder nekter å delta 
i TV2 og Lions Røde Fjær 95leddgiktaksjon i Nor
ge, S.tid. 2745-2746 (29.3.95). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at NRK forlangte 
3,5 mill. kroner for å delta med underholdnings
programmet «Grenseløs omsorg» i 1993, mens 
TV2 deltar gratis i Lions Røde Fjær- aksjon, S.tid. 
2752-2753 (29.3.95). 

6. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om hvilke TV
program i hvilke TV-kanaler statsministeren har 
planlagt å stille opp i i løpet av de kommende 14 
dagene,og hvorfor er denne prioriteringen valgt 
(Trukket tilbake), S.tid. 2851 (5.4.95). 

7. Sp.spm. fra Lars Spon heim om grensene for hånd
heving av forbudet mot å reklamere for livssyn 
eller politiske budskap i kringkastingen, S.tid. 
2968-2969 (26.4.95). 



-353- Kringkasting 

8. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av Carl I. 
Hagen om selskapet Rubicon TV AS som er tildelt 
midler fra Audiovisuelt Produksjonsfond for å 
lage fire programmer om de hemmelige tjenes
tene, som er under gransking av Stortinget, S.tid. 
3583 - 3584 (31.5 .95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om 

kringkasting. Konsesjonsområder for nærkring
kasting. 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 511, Innst. O. 70, O.tid. 806 
(8.6.95), Besl. O. 77, L.tid. 58 (13.6.95). Lov av 
30. juni 1995. 

1995-96 
Il. Alminnelige saker: 

l. LokalfJernsyn. (Ev. etablering av ny satellittkanal 
basert på avtale mellom TV2 og 26 lokal-tv-kon
sesjonssøkere; andre samarbeidsinitiativer -
NRK, TVNorge, Norsk Lokal TV AS; øvre riks
dekningsgrense for samarbeidspartnere til lokal
fjernsyn.) 
(Vedlegg: l. Brev av 20. september 1995 fra TV 2 
AS til Kulturdepartementet. Undervedlegg: 
Avtale TV 2 - lokal-TV. 2. Brev av 17. oktober 
1995 fra TV 2 AS til Kulturdepartementet. 3. Brev 
av 5. oktober 1995 fra TVNorge til Kulturdeparte
mentet. 4. Brev av 10. oktober 1995 fra Norsk 
Lokal TV AS til Kulturdepartementet. Underved
legg: Tilbudet fra TV 2.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 95, S.tid. 
1813-1827, 1841-1842 (18.12.95). 
(3 forslag, herav l fra H, SV, KrF og Roy N. Wet
terstad sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

2. Kringkasting og dagspresse 1994 m.v. (Allmenn
kringkastingsråd; gjennomføring av konsesjons
krav i TV2 og P4; NRK, samarbeid med nærra
dioer; nærradioers programprofil, samsendinger; 
pressestøtte.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 145, S.tid. 
2869-2887, 2929 (19.3.96). 

3. Forslag fra Jan Simonsen om å pålegge Regjerin
gen å tildele ekstra konsesjoner for lokal-TV-drift. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 1.3.96 fra Kulturdepar
tementet, statsråden, til familie-, kultur- og admi
nistrasjonskomiteen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev 
av 9.5.96 fra advokat Lars Haugan M.N.A. til ko
miteens medlemmer.) 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 195, S.tid. 
3813-3830, 3850 (4.6.96) og avvist. 
(l forslag fra H, KrF og Roy N. W etterstad ikke 
bifalt.) 

4. Forslag fra Jan Simonsen om å gi kabeloperatø-

rene anledning til kringkasting i kabelnett. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 191, S.tid. 
3830- 3831, 3850 (4.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

5. Framlegg frå Hallgrim Berg og Kjellaug Nakkim 
om å oppheve forbodet mot kringkastingsreklame 
for livssyn og politiske bodskap. 
Dok. 8: 61, ref. S.tid. 2989-2992, Innst. S. 217, 
S.tid. 3831-3836, 3851 (4.6.96) og avvist. (Ved
tatt komitebehandlet etter dissens i Presidentska
pet. Forslaget, framsatt pva. H. og Roy N. Wetter
stad, ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av Øyvind 

Vaksdal om konfliktene mellom Norwaco og 
kabel-TV-selskapene, S.tid. 45-46 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Astrid Marie Nis tad om å sette opp ein 
ny TV-omformer i Sogn, slik at dei kan få inn den 
nye TV-kanalen NRK2, S.tid. 1985-1986 
(10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om konsesjonstildeling 
for lokal-TV i Oslo, S.tid. 2157 (31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Markedsrådets 
oppheving av forbudet overfor TV2 om å vise AFs 
reklamefilmer, S.tid. 2695-2696 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om reklame- og 
sponsorreglene for barneprogram i NRK og de 
kommersielle kanalene, S.tid. 2696-2697 
(6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om forbod mot 
politisk reklame i radio og fJernsyn. (Trukket til
bake), S.tid. 2797 (13.3.96). 

7. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om forbod mot 
politisk reklame i radio og fJernsyn, S.tid. 
2943-2944 (20.3 .96). 
(Jf. Il, 5.) 
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1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. Kringkasting og dagspresse 1995 m.v. (Allmenn
kringkasting; videotorg; klagenemnd; digital 
kringkasting; virksomheten i TV2; P4; samisk 
programtilbud; NRKs profil, økonomi, språk, 
sponsing; nærkringkasting, A V-fondet; nærradio
nettverksamarbeid via satellitt; lokalfjernsyn; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 24.2.97 hen
holdsvis fra Kulturdepartementet og P4 Radio 
Hele Norge AlS v/radiosjefen til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 1508, lnnst. S. 138, S.tid. 
2600-2618, 2631 (6.3.97). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp, H, KrF og Roy N. Wet
terstad bifalt, 2 fra FrP ikke bifalt. Komiteens 
innst. om statlige midler fra A V -fondet til nær
kringkasting bifalt.) 

2. Forslag fra Øystein Djupedal, Jorunn Hageler og 
Inge Myrvoll om virkemidler for å sikre nasjonal 
TV-dekning av viktige sportsbegivenheter. 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 163, S.tid. 
3335-3343, 3366 (15.5.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av SV og KrF, ikke bifalt. Ko
miteens innst. Il om tiltak for nasjonal TV -dek
ning bifalt.) 
(Jf. Ill, l og 4.) 

3. Eierforhold i mediesektoren. 
(Vedlegg: l. Notat om lovfesting av prinsippet om 
redaksjonell uavhengighet, utarbeidet av advokat
firmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. 2. 
Redaktørplakaten.) 
St. meld. 18, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 231, S.tid. 
3808-3813, 3818 (5.6.97). 
(l forslag fra familie-, kultur- og administrasjons
komiteen om distribusjonsgrensen på 75 pst. for 
TV-kanaler som samarbeider med lokal-TV -
enstemmig bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Hallgrim Berg pv a. H oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa å endre «Lov om konkurranse i ervervsvirk
somhet» for å gje heimel (for tiltak) mot kryssei
garskap og/eller andre økonomiske bindingar 
mellom mediekonsern.» 
S.tid. 4519, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Kringkasting og dagspresse 1996 m.v. 
St.meld. 62. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om at TV-ret

tigheter for store sportsbegivenheter selges til 
utenlandske selskaper med videresalg til selskaper 
med begrenset dekning i Norge, S.tid. 1387-1388 

(27.11.96). 
(Jf. sak 4.) 

2. M.spm. fra Arne Haukvik om nærmast ein rasering 
av programtilbodet i NRK2, og om at gruppa som 
fekk konsesjon for lokalfJernsyn i Oslo, enno ikkje 
har kome i gang, S.tid. 1620 (11.12.96). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å ta initiativ til ny 
konsesjonsrunde for lokal-TV i Oslo, S.tid. 
2003-2004 (15.1.97). 

4. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om et initiativ 
etter et varslet forslag fra EU om at TV-rettigheter 
til store idrettsarrangement skal gå til kanaler 
med stor dekning, S. tid. 2337-2338 (12.2.97). 
(Jf. sak l.) 

5. M.spm. fra Hallgrim Berg om å leggja til rette for 
at det vert gitt konsesjon til kristne organisasjonar 
for å senda lokalfJernsyn, t.d. 1 Oslo, S. tid. 
2340-2341 (12.2.97). 

6. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om at TV2 presi
serte at det skulle nyttast bokmål, då kanalen 
nyleg søkte etter radiojournalistar, S.tid. 
2884-2885 (9.4.97). 

7. M.spm. fra Solveig Sollie om at 18-20 lokal-TV
selskaper kan bli uten avtale med en sentral nett
verksleverandør, da TVNorge nå er den eneste 
aktuelle og ingen bør overstige 75 pst. dekning på 
riksplan, S.tid. 3735 - 3736 (4.6.97). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å få sett ut i livet 
Stortinget sitt vedtak om at lokalradioane skal 
kunna senda inntil 25 pst. av programstoffet frå 
sentral leverandør, S.tid. 3760 (4.6.97). 
(Jf. Il, 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kring

kasting. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 3 Mangfold i media. Le
der Vigdis Moe Skarstein.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 501, Innst. O. 97, O.tid. 
853-859, 872-875 (5.6.97), Besl. O. 113, L.tid. 
57-58 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 3 fra H og 3 fra SV sendt 
Stortinget (ingen bifalt), resten ikke bifalt. l for
slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3-4.) 

2. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om 
kringkasting. (Innkreving av kringkastingsavgift, 
m.v.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 642 (20.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

3. Endringer i kringkastingsloven. (Medieetikk m.v.) 
(Vedlegg: l. Vær Varsom-plakaten. 2. Høringsin
stansene. Jf. NOU 1996: 12 Medieombud. Leder 
Helge Simonnes.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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KULTUR 

Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, IDRETT, KULTURVERN, KUNST, SPRÅK, VITENSKAP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1994. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m. v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformål 
(2 forslag, henholdsvis fra Sp og KrF og fra H og 
FrP vedr. Villa Grande-prosjektet bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å gi departe

mentet adgang ti l å fravike aldersgrensereglene i 
kinoloven for filmen «Schindlers liste», S.tid. 
2015-2017 (2.2.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i midlertidig lov 8. juni 1979 nr. 40 omfo

tokopiering o.l. av vemete verk til bruk i undervis
ningsvirksomhet (forlenget gyldighetstid). 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 5, lnnst. O. 13, O.tid. 
115-116 (14.12.93), Besl. O. 25, L.tid. 13 
(17.12.93). Lov av 7. januar 1993. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 199 5 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
320 Allmenne kulturformål 
326 3326 Språk-. litteratur- og biblioteliformål 

(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Avgiftsvedtak for 199 5. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilsagn om statstilskudd til Bergen kommune til 

delfinansiering av driftsutgifter ved gjennomfø
ring av det europeiske kulturbyåret. 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Søknader fra Bergen 
og Trondheim kommuner om å søke Den euro
peiske union om status som europeisk kulturby.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 119, S.tid. 
2930-2932, 2950 (25.4.95). 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring 
av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 
særlige områder utenfor de fire friheter (ny artik
kel 13 om kultursamarbeid). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 

av 19. mai 1995. 2. Felleserklæring om samarbeid 
i kulturelle saker.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva 

område innan norsk kulturpolitikk som må endrast 
ved ein eventuell EU-medlemskap som fylgje av 
EU sine konkurransereglar og reglane for ikkje
diskriminering, S. tid. 304-305 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om på kva 
område innan kulturlivet Noreg må innføra moms 
ved ein eventuell EU-medlemskap, S.tid. 533-534 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om handsaminga av 
søknadene frå Bergen og Trondheim om å bli 
nominert til «europeisk kulturhovedstad» i 2001, 
S.tid. 1906 (18.1.95). 
(Jf. Il, l) 

4. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om ønsker om å 
utvide EØS-avtalen til å gjelde kulturområdet, og 
de konsekvenser dette kan få. (Trukket tilbake), 
S.tid. 1963 (25.1.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i åndsverkloven m.m. (Revisjon 

av gjeldende lov; nordisk samordning; tilpassing 
til nyere teknologisk utvikling; gjengivelse av 
offentliggjorte kunstverk; parallellimport; avtale-



Kultur -356-

lisensordning for kringkasting.) 
(Jf. Opphavsrettsutvalgets utredninger: NOU 
1983: 35 Endringer i åndsverkloven m.v., NOU 
1985: 6 Arbeidstakeres opphavsrett og NOU 1988: 
22 Endringer i åndsverkloven. Leder Vera Hol
møy.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 26, Innst. O. 46, O.tid. 
654-671 (19.5.95), Besl. O. 54, L.tid. 51 
(30.5.95). Lov av 2. juni 1995. 

(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i åndsverkloven m.m. (Vernetid; opp
hevelse av fotografiloven.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 751, Innst. O. 71, O.tid. 
806-810 (8.6.95), Besl. O. 78, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(Jf. forrige sak.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtakfor 1996. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m. v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
320 Allmenne kulturformål 
326 3326 Språk-, litteratur- og biblioteliformål 

(Jf. neste sak.) 
3. Statstilskott til skiping av Ivar Aasen-tunet 

Ørsta. 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring 
av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 
særlige områder utenfor de fire friheter (ny artik
kel 13 om kultursamarbeid). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 
av 19. mai 1995. 2. Felleserklæring om samarbeid 
i kulturelle saker. Felleserklæring om samarbeid 

for å motvirke ulovlig handel med varer som har 
kulturell verdi.) 
St.prp. 73 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 26, S.tid. 698-700, 701 (7.11.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om sameining av kul

turinstitusjonar i Trondheim fram mot byjubileet i 
1997, S.tid. 1548 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om lovendring slik at 
fylka kan kjøpe inn lærebøker for ut/eige til elevar 
i vidaregåande skule, S.tid. 2097-2098 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om utviding av Natio
naltheatret i samband med utvidinga av National
theatret stasjon, S.tid. 2343-2344 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppnemning av 
statens representantar til styret for diverse kultu
relle knutepunktinstitusjonar, som Festspillene i 
Nord-Norge, S.tid. 2698-2699 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 
grunnlaget for drifta av Rikspolitisk historisk sen
ter på Eidsvoll, S.tid. 3007-3008 (27.3.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i åndsverkloven m.m. (Opphevelse av 

midlertidig forlengelse av vernetid for åndsverk.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 72, Innst. O. 29, O.tid. 133 
(14.12.95), Besl. O. 29, L.tid. 20 (18.12.95). Lov 
av 22. desember 1995. 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Avgiftsvedtakfor 1997. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15 .11.96). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi
velse av lyd eller bilder m. v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformål 
326 3326 Språk-, litteratur- og biblioteliformdl 

(2 forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt (l vedr. 
diverse hev. på begge kap.).) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV vedrørende 
en støtteordning for norske multimedieprosjekter, 
oversendt fra Stortinget 31. oktober 1996. (CD
ROM-plater m.m.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 



-357- Kultur 

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

kulturråd. 
Innst. S. 88, S.tid. 1696, 1731 (16.12.96). 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/96 av 25. oktober 1996 om end
ring av EØS-avtalens vedlegg XVII ( Opphavs
rett). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 59/96 
av 25.10.96 om endr. i EØS-avtalens vedlegg 
XVII (Opphavsrett). 2. Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/9/EF av 11.3.96 om rettslig vern av 
databaser. Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 23.4.97.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 182, S.tid. 
3343, 3366 (15.5.97). 

3. Statens forhold tilfrivillige organisasjoner. 
(Vedlegg: l. Departementsvis statusbeskrivelse. 2. 
Omtale av nytt økonomireglement for staten. Jf. 
NOU 1988: 17 Frivillige organisasjoner. Leder 
Lars Korvald.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2743 (18.3.97). 
(Ikke behandlet.) 

4. Forslag fra Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og 
Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot 
para/lei/import av fonogrammer (inklusiv CDer) 
og videogrammer. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3187 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om øko

nomisk støtte til sikring av Arne Bendiksens sam
ling av originale masterband, donert Nasjonalbib
lioteket. (Trukket tilbake), S.tid. 1388 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om eit Henrik Ibsen
institutt i Oslo, til dømes i den gamle bankbygnin
gen etter Norges Bank, S.tid. 1388-1389 
(27.11.96). 

3. M.spm. fra Jan Petersen om finansiering av en 
avtale som skal undertegnes under kulturministe
rens opphold på Cuba, og krav fra norsk side i lys 
av menneskerettighetssituasjonen i landet, S.tid. 
2345-2346 (12.2.97). 

4. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om svar 
på eit forslag frå Kristeleg Folkeparti om ein ver
dikommisjon på bakgrunn av den verdimessige og 
moralske forvitringa samfunnet, S.tid. 
3401-3402 (21.5.97). 

5. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om atfolkedans
gruppa Camerad fra Bosnia-Hercegovina, som er 
invitert til Ibsen kulturfestival i Skien, nektes 
visum før Sverige og Finland har gitt innreisetilla
telse, S.tid. 3767 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i åndsverkloven. (Gjennomføring av 

EFs utleiedirektiv artikkel 4- vederlagsrett, opp
reisning for skade av ikke-økonomisk art; tviste
løsningssystem.) 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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KULTURVERN 

Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KUL TUR, SPRÅK, VITENSKAP 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
328 3328 Museumsformål 
329 3329 Arkivformål 
330 3330 Andre kulturvernformål 

(l forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1429 4429 Riksantikvaren 

Il. Alminnelige saker: 
l. Nasjonale festningsverk. 

(Vedlegg: Festningsverk som forvaltes av Forsva
ret og som behandles i meldingen.) 
St.meld. 54 (1992-93), ref. S.tid. 641, Innst. S. 82, 
S. tid. 2318- 2320 (22.2.94). 

2. Skiping av eit nasjonalt fotomuseum. (Statlig 
overtaking av Preus Fotomuseum i Horten.) 
(Vedlegg: Avtale mellom Preus Foto AS (Selger) 
og Den norske Stat v/Kulturdepartementet (Kjø
per).) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3812, Innst. S. 169, S.tid. 
4268-4271, 4272 (13.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å bevara og tilbake

føra til heimstaden Det Kgl. Magazinhus, by gt på 
Kongsberg 1720, flytta til Gardermoen i 1913, 
S.tid. 720 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Kjell Magne Bondevik om å verne Øksendalsøra, 
S.tid. 1702-1703 (15.12.93). 

3. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om tiltak for å hindre 

videre ødeleggelse av helleristningene i Østfold, 
S.tid. 1703-1704 (15.12.93). 

4. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om trasevalget for 
parsell av Rv 11 langs ÅkrafJorden, som kommer i 
konflikt med betydelige kultur- og naturverninter
esser, og fremdriftsplan for veganlegget, S.tid. 
1966-1967 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om flytting av flyet 
Gloster Gladiator fra Gardermoen til Bodø, i lys 
av en klausul fra tidligere eier, S.tid. 2028-2029 
(2.2.94). 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om å følge opp 
arbeidet med å få etablert fartøyvernsentre langs 
kysten, S.tid. 2322-2323 (23.2.94). 

7. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å medvirke til at 
ca. 35 historisk verdifulle fly som ikke skal benyt
tes av flymuseet i Bodø, far en forsvarlig behand
ling og tilgjengelighet, S.tid. 2342-2343 
(23.2.94). 

8. Sp.spm. fra Dagny Gartner Hovig om å pålegge 
kommunene å sørge for tilgang på arkitektfaglig 
kompetanse for bygningsrådene, S.tid. 
2430-2431 (2.3.94). 

9. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å vurdere å tilsette 
ein sentral sikkerheitssjeffor museum og galleri, 
etter tjuveriet av maleriet «Skrik» frå Nasjonalgal
leriet, S.tid. 2541-2542 (16.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om en egnet hall til
knyttet den nye hovedflyplassen for utstilling av 
de historiske flyene som ikke skal til Bodø, S.tid. 
2740-2741 (23.3.94). 

11. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å forhindre at Tre
foldighetskirken i Oslo sentrum blir værende 
stengt og fortsetter å forfalle, S.tid. 2833 - 2834 
(13.4.94). 

12. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om ret
ningslinjer for fredning av moderne industribygg, 
aktualisert av at Det Norske Veritas' kontorbygg 
er til vurdering hos Riksantikvaren, S.tid. 
3695-3696 (25.5.94). 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
328 3328 Museums- og andre kulturvernformål 
329 3329 Arkivformål 

(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 21.10.94 fra departe
mentet v/statsråden med svar på spørsmål fra 
energi- og miljøkomiteen.) Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1429 4429 Riksantikvaren 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1422 Naturvern og kul
turminnevern; kap. 1429 Riksantikvaren.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 34, S.tid. 1597, 
1600 (8.12.94). 

2. Forslag fra Eva R. Finstad, Bjørn Hernæs og An
ders C. Sjaastad om å anmode Regjeringen om 
snarest å oppta forhandlinger med stiftelsen Mili
tærhistorisk Forum Østlandet med sikte på å iva
reta og stille ut den del av Forsvarsmuseets fly
samling som ikke flyttes til Bodø. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 25.11.94 fra 
forsvarsministeren til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 290, Innst. S. 120, S.tid. 
2893-2898, 2899-2900 (6.4.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 

3. Økonomisk støtte til restaurering av DIS Hest
manden. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 6.4.95 fra Ak-

sjonskomiteen for DIS Hestmanden til Stortingets 
presidentskap.) 
Innst. S. 142, S.tid. 3311-3313, 3331 (16.5.95). 

4. Forslag fra Siri Myrvoll om iverksetting av tiltak 
for å bedre støtteordningene for eiere av fredete 
bygninger, herunder en vurdering av mulighetene 
for momsrefusjon for restaureringsarbeider på 
bygninger fredet etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 12.5.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 160, S.tid. 
3639-3642, 3671 (2.6.95) og enstemmig bifalt 
med en mindre justering av teksten. 
(l forslag fra Stephen Bråthen ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å stilla Blucher

olja til disposisjon for dampskipsjlåten som bun
kersolje. (Trukket tilbake), S.tid. 1563 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om etterbetaling 
til en nattevakt ved Eidsvoldsminnet som har hatt 
feilberegnet lønn fra 1978 til 1993, S.tid. 1571 
(7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å åpne de 
deler av steriliseringsarkivene som gjelder 
omstreifere, for forskning, S. tid. 2107-2108 
(1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik, framsatt av Terje Sand
kjær om driftsstøtte til Tinnsjøferjene og Tinnos
banen, S.tid. 3499-3500 (24.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kultur

minner m.m. 
(Vedlegg: Rådsdirektiv 9317/EØF av 15. mars 
1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som 
er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 846 (8.6.95) og ikke behand
let. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
328 3328 Museums- og andre kulturvernformål 
329 3329 Arkivformål 

(3 forslag bifalt - l fra Sp, H, SV og KrF vedr. 
Maihaugen og Lulesamisk Senter, l fra Sp, H og 
KrF vedr. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og l 
fra Sp, SV og KrF vedr. skoleskip.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom-

mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 27.10.95 fra Mil
jøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen, vedr. fartøyvern - bl.a. D/S Hest
manden- og brannsikring av middelalderbygg.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
l 429 4429 Riksantikvaren 
(2 forslag bifalt, hhv. fra H og fra KrF, vedr. For-



Kulturvern -360-

tidsminneforeningen og Riksantikvaren. l forslag 
fra Oscar D. Hillgaar vedr. organisasjoner som 
mottar tilskudd sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Miljøvern på Svalbard. 

(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapittel 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards natunniljø.) 
St.meld. 22 (1994-95), ref. S.tid. 2218 (14.2.95), 
Innst. S. 11, S.tid. 440-455, 460 (31.10.95). 
(l forslag fra SV og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt. 
3 forslag fra komiteen bifalt - om framlegging av 
forslag til nye verneområder på Svalbard, om utar
beiding av en verneplan for Bjørnøya, og om en 
helhetlig vurdering av Svalbard-samfunnet.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1401 Opplysningsvirk
somhet, tilskudd til organisasjoner; kap. 1429 
Riksantikvaren.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 922, Innst. S. 69, S.tid. 1799, 
1838 (18.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim, framsatt av Siri Myr

voll om vern av kystens kulturminner og styrking 
av bygningsvern i kystbyene, S.tid. 2148-2149 
(31.1.96). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om midler til restaure
ring av barokkorgelet i Kongsberg kyrkje, S.tid. 
3540-3541 (15.5.96). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt omfredning av Fonn
dalen gård i Meløy, S.tid. 3719-3720 (29.5.96). 

4. Sp.spm. fra Håkon Giil om sikring av hellerist
ningsfelta i Vingen i Sogn og Fjordane, S.tid. 3864 
(5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kultur

minner m.m. 
(Vedlegg: Rådsdirektiv 9317/EØF av 15. mars 
1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som 
er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium.) 
Ot.prp. 61 (1994-95), ref. O.tid. 846 (8.6.95), 
Innst. O. l, O.tid. 5-6 (31.10.95), Besl. O. l, L.tid. 
3 (7.11.95). Lov av 24. november 1995. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap. : 

328 3328 Museums- og andre kulturvernformål 
329 3329 Arkivformål 

(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. diverse hev. 
bifalt. 2 forslag fra Sp sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Vedlegg til merknader fra A 
ang. kap. 1401.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229- 1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1429 4429 Riksantikvaren 
(l forslag fra H vedr. fartøyvern, bergkunst og fre
dede bygninger i privat eie bifalt. l forslag fra 
Oscar D. Hillgaar sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT L l forslag fra komiteen 
vedr. middelalderruiner bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av 

vaktha/d på fyr. (Nasjonalt fyrmuseum; Riksanti
kvarens nasjonale verneplan for fyr; re bemanning; 
Kystverket.) 

St.meld. 33, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 186, S.tid. 
3460-3466, 3474 (23.5.97). 

2. Framlegg frå Eli Sollied Øveraas og Terje Riis
Johansen om å innføra reglar om forkjøpsrett 
m.m. for det offentlege til gamle lausøyregjen
standar (lause kulturminne) i privat eige. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 14.5.97 fra Miljøvern
departementet v/statsråden til energi- og miljøko
miteen.) 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2822, Innst. S. 241, S.tid. 
3904, 3955 (10.6.97) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og 
Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 
1998 legger frem for Stortinget en stortingsmel
ding om konsekvenser for jordbruksnæringen og 
distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til 
hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre 
kan gjennomføres enn i dag. 
Dok. 8: 98, ref. S.tid. 3890 (9.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om Statsbygg sine pla

nar om ein ny Sentrum politistasjon i Oslo på hjør
net av Stortingsgata/Rosenkrantzgata, og å vur
dere andre tomter av vemeomsyn, S.tid. 
1635-1636 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om eit alternativ til 
Statsbygg si løysing for nybygg på Tullinløkka 
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som m.a. skulle sikra plassen som ein open park, 
S.tid. 2005-2006 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Eva Lian om hvorfor stortingsvedta
ket om flytting av Preus fotomuseum til Magasin 
A på Karljohansvem i Horten ikke er gjennomført, 
S.tid. 2079-2080 (22.1.97). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å utsette arbeidet 
med glassoverbygget til Domkirkeruinene i 
Hamar pga. funn under de forberedende arbei
dene, S.tid. 2172-2173 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om når ei 
evaluering av stadnamnlova vil verta lagt fram, 
S.tid. 3021-3022 (23.4.97). 

6. M.spm. fra Marit Tinge/stad om å sikre bevaring 
av gamle gardstun, uavhengig av brukenes omset
ningsstørrelse, da strukturrasjonaliseringen har 
medført trangere økonomi og manglende vedlike
hold, S.tid. 3189-3190 (7.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven (heving av strafferammen 

for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirke
branner). 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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KUNST 

Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, MASSEMEDIER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 

266 3266 Statlige kunstakademi 
267 3267 Statens kunsthåndverksskoler 
269 Norges musikkhøgskole 
27 l Statens høgskoler for scenekunst 

2. Avgiftsvedtakfor 1994. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst
nere m.v. 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformål 
321 Stipend og garantiinntekter 
322 3322 Billedkunst, kunsthåndverk og design 
323 3323 Musikkformål 
324 3324 Teater- og operaformål 
334 3334 Film- og medieformål 

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

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om bruk av norske 

bistandsmidler til oppsetting av Shakespeare
forestillingen «Hamlet» i Burkina Faso, S.tid. 
733-734 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å ta initiativ til at 
Jentekoret, Studiokoret og Sølvguttene kan halde 
fram i NRK sin regi og ikkje vert lagde ned, S.tid. 
1569-1570 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å gi Galleri F 

15 i Moss status som knutepunktinstitusjon hvis 
det drives privat av familien Brandstrup, S.tid. 
1570-1571 (8.12.93 ). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om tiltak for at design
programmet for OL '94 skal komme alle arena
kommunene i OL-regionen til gode, S.tid. 
1709-1710 (15.12.93). 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om å halda Lillehammer 
Bys Malerisamling i drift frå mars 1994 til ho vert 
knutepunktinstitusjon l. januar 1995, S.tid. 
1710-1711 (15.12.93). 

6. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å stoppa sal av 
dataprogram med sterke valdsinnslag, som det 
heller ikkje finst noka nedre aldersgrense for kjøp 
av, S.tid. 1969-1970 (26.1.94). 

7. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å gi departe
mentet adgang til å fravike aldersgrensereglene i 
kinoloven for filmen «Schindlers liste», S.tid. 
2015-2017 (2.2.94). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppfølginga av 
påpeikinga i Innst. S. nr. 115 for 1992-93 av at 
Riksteatret i dag har lite tenlege lokale for verk
semda, S.tid. 2540-2541 (16.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 15. mai 1987 nr. 21 omfilm og vi

deogram. (Aldersgrenser ved kinovisning.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 234, Innst. O. 53, O.tid. 
455-457 (6.6.94), Besl. O. 60, L.tid. 29 (10.6.94). 
Lov av 16. juni 1994. 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Verdsetting av 
varelager for billedkunstnere; kontantprinsipp 
som hovedregel for regnskapsføring.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 273, lnnst. O. 71, O.tid. 
622-627 (14.6.94), Besl. O. 79, 80, 81 og 82, 
L. tid. 42- 43 (17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
266 3266 Statlige kunstakademier 

267 3267 Statens kunsthåndverkhøgskoler 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
27 l Statens høgskoler for scenekunst 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 1.11.94 fra Kultur
departementet v/statsråden til familie-, kultur- og 
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administrasjonskomiteen vedr. videogramgebyr.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133- 1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
320 Allmenne kulturformål 
321 Stipend og garantiinntekter 
322 3322 Billedkunst, kunsthåndverk og design 
323 3323 Musikkformål 
324 3324 Teater- og operaformål 
334 3334 Film- og medieformål 

(l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt.) 
3. A vgiftsvedtak for 199 5. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst
nere m.v. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erna Solberg om forskrifter for 

beskatning av bildende kunstnere etter realisa
sjonsprinsippet i stedet for kontantprinsippet, S. 
tid. 1910- 1911 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om beregning av 
moms ved omsetning av kunstverk, S.tid. 
1965-1966 (25.1.95). 

3. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om tiltak for å 
regulera drift og bruk av databasar, S.tid. 
2098-2100 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om Bildende Kunstne
res Hjelpefond, som skal brukast til støtte for nors
ke biletkunstnarar og deira etterlatne, og påstandar 
om at dei som ikkje er organisert sjeldan får støtte 
frå fondet, S.tid. 2682-2683 (22.3.95). 

5. Sp.spm. fra Arne Haukvik om tilsettingspraksis 
ved Nye Carte Blanche og Den Norske Opera, der 
det blir tilsett stadig fleire utanlandske kunstnarar, 
S.tid. 3026-3028 (3.5.95). 

6. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om en pressemelding 
fra Kulturdepartementet angående kunstnersti
pender, hvor det heter at stipendene er fordelt i 
samråd med bl.a. Det norske Arbeiderparti, S.tid. 
3216 (10.5.95). 

7. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at rockarane legg 
opp til en «infrastruktur» for rock landet rundt 
som skal utløysa 300 mill. kroner i statstilskott, 
S.tid. 3581- 3582 (31.5.95). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å motverka at ein 
lokaliseringsstrid internt i Oslo by skal hindra 
eller utsetja gjennomføring av nybygg til Den 
Norske Opera, S.tid. 3583 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 omfilm og vi

deogram. (Vurderingsnorm for voldsinnslag ved 
registrering av videogram for omsetning i 
næring.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. Ill, Innst. O. 20, O.tid. 
223-232 (16.12.94), Besl. O. 20, L.tid. 24-25 
(22.12.94). Lov av 6. januar 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Lov om endringer i åndsverkloven m.m. (Revisjon 
av gjeldende lov; nordisk samordning; tilpassing 
til nyere teknologisk utvikling; gjengivelse av 
offentliggjorte kunstverk; parallellimport; 
avtale lisensordning for kringkasting.) 
(Jf. Opphavsrettsutvalgets utredninger: NOU 
1983: 35 Endringer i åndsverkloven m.v., NOU 
1985: 6 Arbeidstakeres opphavsrett og NOU 1988: 
22 Endringer i åndsverkloven. Leder Vera Hol
møy.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 26, Innst. O. 46, O.tid. 
654-671 (19.5.95), Besl. O. 54, L.tid. 51 
(30.5.95). Lov av 2. juni 1995. 
(Jf. neste sak.) 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Endringer i åndsverkloven m.m. (Vernetid; opp
hevelse av fotografiloven.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 751, Innst. O. 71, O.tid. 
806-810 (8.6.95), Besl. O. 78, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(Jf. forrige sak.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1996. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst
nere m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
273 3273 Statlige kunstfaghøgskoler 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
320 Allmenne kulturformål 
321 Stipend og garantiinntekter 
322 3322 Billedkunst, kunsthåndverk og design 
323 3323 Musikkformål 
324 3324 Teater- og operaformål 
334 3334 Film- og medieformål 

(2 forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt, vedr. Henie
Onstad Kunstsenter, Operaen i Kristiansund og 
div. formål under Kap. 323.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Hallgrim Berg om ein gjennomgang av 

den samla teaterpolitikken. 
S.tid. 2381-2394, 2407 (20.2.96). 
(2 forslag, l fra Sp og l fra H, begge sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT L) 

2. Lokalisering av Riksteatret og samlokalisering av 
Riksteatret, Rikskonsertene og Riksutstillinger. 
(Samlokalisering til Oslo indre øst.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Innst. S. 127, 
S.tid. 2746- 2755, 2759 (7.3.96) og vedlagt proto
kollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav l om samlokalisering 
til Drammen.) 

3. Forslag fra Eva R. Finstad og Erna Solberg om å 
endre reglene for salg av kunst på auksjon slik at 
merverdiavgift kun blir beregnet av salæret. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 2.2.96 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 922, Innst. S. 131, S.tid. 
2984- 2985, 2987 (26.3.96) og vedlagt protokol
len. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om fritak for særavgiften på 

honorar til utenlandske kunstnere, S.tid. 
1984-1985 (10.1.96). 

2. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om å hindre nedleg
gelse av Kunstskolen i Kabelvåg som en følge av 
Reform 94, S.tid. 2165-2166 (31.1.96). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om sikring av vidare 
drift av Seniorteatret, S.tid. 2694-2695 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om oppnemning av 
statens representantar til styret for diverse kultu
relle knutepunktinstitusjonar, som Festspillene i 
Nord-Norge, S.tid. 2698-2699 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om handlingsprogram 
for Norge som opptaks/and for utanlandsk film
og jjernsynsproduksjon, S.tid. 2699-2700 
(6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Odd Holten om krav om alkoholser
vering til ungdomsmiljøene for å kunne få støtte 
fra statens bevilgning til rock, S.tid. 3006- 3007 
(27.3.96). 

7. Sp.spm. fra Arne Haukvik om samanslåing av fem 
kunstfagskular, S.tid. 3106-3107 (17.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt på honorar til utenlandske artister 

m.v. 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1997. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap. : 

5563 Honoraravgifi m.v. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
269 3269 Norges musikkhøgskole 
273 3273 Statlige kunsthøgskoler 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap. : 
320 Allmenne kulturformål 
321 Stipend og garantiinntekter 
322 3322 Billedkunst, kunsthåndverk og design 
323 3323 Musikkformål 
324 3324 Teater- og operaformål 
334 3334 Film- og medieformål 

(2 forslag bifalt, herav l fra KrF vedr. kunstnersti
pend og l fra Sp, H, SV og Krf vedr. hev. på kap. 
320, 322, 323 og 324. l forslag fra Øveraas, Tal
leraas og Bondevik sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kunstnarane. (Spørsmål om utsettelse av saken; 

estetikk i offentlig miljø; stipend og garantiinntek
ter, aspirantordning; kunstfagstipend; frie sce
niske grupper; innvandrere; samordning av kunst
fond; folkekunstnere.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1993: 14 Evaluering av Statens 
stipend- og garantiinntektsordninger for kunst
nere. Leder Ola Kai Ledang.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 271, S.tid. 
4507-4517, 4545-4547 (19.6.97). 
(12 forslag; 4 fra Sp, SV, KrF og Haukvik, hvorav 
2 bifalt, l om opprettholdelse av kunstfagstipend 
ikke bifalt og l sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt. 3 
forslag fra komiteen bifalt.) 

2. Forslag fra Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og 
Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot 
parallellimport av fonogrammer (inklusiv CDer) 
og videogrammer. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3187 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Hallgrim Berg om statsråden sine 

utfall mot budsjetteringa ved Trøndelag Teater og 
mot at stortingsfleirtalet vil plussa på midlar til 
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drifta og til ei rekkje andre kulturføremål, S.tid. 
1623-1624 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om samarbeidsavtalene 
mellom Rikskonsertane ogfylkeskommunane, m.a. 
kjøp av tenester gjennom distriktsmusikarord
ninga, S.tid. 1634-1635 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Jorunn Hage/er om hvor lang tid det 
vil ta fra første spadestikk til et nytt operabygg står 
ferdig, S.tid. 2339-2340 (12.2.97). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å sikre at Stortin
gets intensjoner om integrert utsmykning for 
hovedflyplassen på Gardermoen blir oppfylt, S.tid. 
2500-2501 (26.2.97). 

5. M.spm. fra Per-Kristian Foss om kulturstatsrå
dens uttalelse om innholdet i en ny opera i Oslo, 
og hvordan repertoarutvalget kan påvirke bygge
kostnader og oppslutning, S.tid. 2868-2869 
(9.4.97). 

6. M.spm. fra Hallgrim Berg om motivet for å vilja 
nedprioritera tradisjonelle musikkformer og 
musikk med nasjonalt preg i norsk musikkeksport 
og satsa meir på pop og rock, S.tid. 3293 (14.5.97). 

7. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om atfolkedans
gruppa Cameradfra Bosnia-Hercegovina, som er 
invitert til Ibsen kulturfestival i Skien, nektes 
visum før Sverige og Finland har gitt innreisetilla
telse, S.tid. 3767 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt på honorar til utenlandske artister 

m.v. 
Ot.prp. 77 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 22, O.tid. 155-157, 159-161 (3.12.96), 
Besl. O. 27, 28, L. tid. 15 (10.12.96). Lov av 
13. desember 1996. 

2. Lov om pensjonsordning for ballettdansere, sang
solister og korsangere ved Den Norske Opera. 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

3. Endringar i film- og videogramlova og straffelova. 
(Vedlegg: l. Høyringa. 2. Undersøking om kom
munalløyveordning for omsetning av videogram.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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KYSTFART 

Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1330 4330 Flytransport og Hurtigruten 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om pla

nane for skipstunnel gjennom Stadlandet, S.tid. 
280-281 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Odd Eriksen om hurtigruteselskapene 
har anledning til å nedlegge anløp, S. tid. 283 
(27 .10.93). 

3. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om å 
syte for ei snarleg handsaming av søknaden om til
skot til prosjektet Stad skipstunnel, S.tid. 
3298-3299 (4.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1330 Hurtigruten 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å legge forhol

dene til rette for at Bergen kan fungere som en 
snuhavnfor turistskip, S.tid. 2095-2096 (1.2.95). 

2. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om framdrifta på 
Stad skipstunnel, S.tid. 2242- 2243 (15.2.95). 

3. Sp.spm. fra John Dale om alternativ seglings/ei til 
Stormøllen på Vaksdal gjennom Bognøystraumen, 
S.tid. 2306 (22.2.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781 - 842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1330 Hurtigruten 

I. Budsjett-saker: 

1996-97 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1330 Hurtigruten 
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LANDBRUK 

Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, NATURSKADER, REINDRIFT, 
SKOGBRUK, VETERINÆRVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1120 Praktikantordning i landbruket 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 

forskning 
1132 4132 Statens plantevern 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i landbruk 
1137 Norges Forskningsråd 
(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1994. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5545 Miljøavgifter i landbruket 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Vedtekter for Landbrukets utviklingsfond. 
Vedlegg til innst.: Brev fra Landbruksdeparte
mentet datert november 1993. (Inkurie i St.prp. 
1.)) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1104 Tilskudd til organisasjoner 
1110 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
2411 5311 Statens Landbruksbank 

5651 Utbytte på aksjer i selskaper under Land-
bruksdepartementet 

(l forslag fra SV og KrF sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. IV, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1994 - endringer i statsbud

sjettet for 1994 m.m. Organisering av Statkorn. 
(Vedlegg: l. Jordbruksoppgjøret 1994. Referat fra 
møte 6.-7. mai 1994.2. Nærmere om fordeling på 
enkelte underposter.) 

St.prp. 48, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 188, S.tid. 
4288-4324, 4325-4330 (14.6.94). 
(13 forslag, hvorav lO fra Sp, SV og KrF, l fra Sp 
og SV, l fra H og l fra FrP. Ingen bifalt.) 

2. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 1991 og 
1992. 
(Vedlegg: l. Om Statens Landbruksbanks virk
somhet. 2. Brev fra Ernst & Y oung til Landbruks
departementet, 19. mars 1992. 3. Brev fra Ernst & 
Youngtil Landbruksdepartementet, 2. mars 1993.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4695, Innst. S. 214. Ikke 
behandlet. 

3. Omstillingstiltak for den landbruksbaserte næ
ringsmiddelindustrien. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av bransjene i den land
bruksbaserte næringsmiddelindustrien. 2. Liste 
over Annex Il-varer. 3. Konkurransestrategier for 
norsk mat.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke behand
let. 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å forhindre at de 

ansatte ved Norges Landbrukshøgskole, avdeling 
Asker (Sem) blir oppsagt og kastet ut av sine hjem. 
(Trukket tilbake), S.tid. 305 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å vurdere konse
sjonsreglene i forhold til kjøp av fritidseiendom
mer for utlendinger, S.tid. 305-306 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å offentleggjere rap
porten frå Rebild Marketing Management AlS til 
Europautgreiinga om verknadene for næringsmid
delindustrien ved ein EF-medlemskap, S.tid. 
1695- 1696 (15.12.93). 

4. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem om å bidra til at fl eire 
bønder kan få overta statsskogar, ut frå Statskog 
SF si fullmakt til å selja nokre av desse, S.tid. 
1696-1697 (15.12.93). 

5. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å bidra til at UNJ 
Storebrand avhender V ærdalsbruket i tråd med 
vilkårene for dispensasjonen fra forsikringsvirk
somhetslovens bestemmelser, S.tid. 1883-1884 
(12.1.94). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om sentralisering av fyl
keslandbrukskontora i samband med at fylkes-
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landbruksetaten vart lagt inn under fylkesmanns
embetet, S.tid. 1934-1935 (19.1.94). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om flytting av fylkes
skogkontoret i Nordland fra Mosjøen til Bodø, S. 
tid. 2077-2078 (9.2.94). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om at fylkesland
bruksstyret i strid med vedtak i Lillesand kom
mune har gjeve konsesjon for kjøp og bruk av 
eigedomen Kviviga til fritidsføremål, S.tid. 2544 
(16.3.94). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om kva framdrift Luft
fartsverket har når det gjeld å starte makeskifte for 
å løyse grunneigarspørsmål i samband med fly
plassutbygginga på Gardermoen, S.tid. 
2327-2328 (23.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Jørgen Holte om tiltak for å hindre at 
10-15000 arbeidsplassar i næringsmiddelindu
strien blir borte ved ein EU-medlemskap, S.tid. 
2545-2546 (16.3.94). 

11. Sp.spm. fra Morten Lund om følgene av et EU
medlemskap for matvareprisene, samt sysselset
tingen i jordbruket, næringsmiddelindustrien og 
tilknyttede næringer, S.tid. 2546-2547 (16.3.94). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om ei utsegn frå land
bruksministeren sin politiske rådgjevar om at ik
kje heile jordbruksavtalen med EU kan garante
rast ferdig før folkeavstemminga, S.tid. 
2733-2735 (23.3.94). 

13. Sp.spm. fra Jørgen Holte om anslaget for EU
støtte til norsk landbruk, S.tid. 2735-2736 
(23.3.94). 

14. Sp.spm. fra Jørgen Holte om når departementet 
vil offentleggjere rapporten frå Re bild Marketing 
Management AlS, S.tid. 2954-2955 (20.4.94). 

15. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om at det i en jordlov
sak i Hedmark er fattet vedtak som synes å være i 
strid med jordlovens §l og Innst. S. nr. 92 for 
1992-93, S.tid. 3277-3278 (4.5.94). 

16. Sp.spm. fra Håkon Giil om skjerpa krav for vassk
valitet til næringsmiddelindustrien som følgje av 
EØS-avtalen, og tiltak for at bedrifter skal kunne 
halde fram med produksjonen, S.tid. 3415-3416 
(11.5.94). 

17. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om vedtaket om at 
Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold skal 
samlokaliseres med fylkesmannsembetet i Moss, 
S.tid. 3447-3448 (18.5.94). 

18. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om å nekte konsesjon 

for ervervsmessig husdyrhold fordi spredearealet 
for husdyrgjødsel delvis ligger utenfor brukets 
egen kommune, S.tid. 3685-3686 (25.5.94). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Landbruksde
partementets oversitting av fristen for ankevedtak 
i en konsesjonssak fra Telemark, der fylkesland
bruksstyret ikke ville nytte forkjøpsrett, S.tid. 
3687 (25.5.94). 

20. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at løftet om å 
høre Sametinget om mineralleting på Finnmarks
vidda ikke er fulgt opp i saken vedr. Ashton 
Mining, og jordsalgsstyrets vedtak satt til side, 
S.tid. 3687-3689 (25.5.94). 

21. Sp.spm. fra Syver Berge om ein samla plan for 
organiseringa av Jordskifteverket, m.a. samanslå
ing av jordskiftesokna til større einingar, S.tid. 
3839- 3840 (1.6.94). 

22. Sp.spm. fra Jørgen Holte, framsatt av Terje Riis 
Johansen om når kartet over støtteområdet for 
nordisk landbruk sør for 62. breddegrad vil bli 
ferdig, og kompensasjon for inntektstap i dette 
området, S.tid. 3840-3841 (1.6.94). 

23. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å gi nærings
middelindustrien overgangsordninger og reelle 
muligheter til omstilling til den nye markedssitua
sjonen som EU vil innebære, S.tid. 3859-3860 
(1.6.94). 

24. Sp.spm. fra Morten Lund om å unngå sentralise
ring i næringsmiddelindustrien, i lys av at 65 an
satte ved Stabburet AlS i Trondheim har ratt for
håndsvarsel om oppsigelse, S.tid. 3862-3863 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens 

Landbruksbank. (Felles styre for Landbrukets ut
viklingsfond (L UF) og Landbruksbanken; styre
sammensetningen; avvikling av avdelingssty
rene.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 3, O.tid. 54-56 
(9.12.93), Besl. O. 9, L.tid. 8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 
(Jf. I, 3.) 

2. Lov om jord (jordlova) m.m. 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 273 (19.5.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1124 4 l 2 4 Norges landbrukshøgskole 

l l 30 4130 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning 

l l 35 4135 Norsk institutt for planteforskning 
l 137 Norges Forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen-
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tet: Protokoll fra Fase Il i jordbruksforhandlingene 
1994.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 102 4102 Ytre landbruksforvaltning 
l l 04 Tilskudd til organisasjoner 
l l JO 41 JO Statens Iandbrukstilsyn 
l l 40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
l l 42 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
l 146 4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
l l 50 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
241 l 5311 Statens Landbruksbank 

5651 Utbytte på aksjer i selskaper under Land
bruksdepartementet 

(l forslag fra Sp, H og KrF sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Avgiftsvedtakfor 1995. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5545 Miljøavgifter i landbruket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omstillingstiltak for den landbruksbaserte næ

ringsmiddelindustrien- tiltak i 1994. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av bransjene i den land
bruksbaserte næringsmiddelindustrien. 2. Liste 
over Annex Il-varer. 3. Konkurransestrategiar for 
norsk mat.) 
St.prp. 60 (1993 - 94), ref. S.tid. 4698 (1993-94), 
Innst. S. 2, S.tid. 91-114 (11.10.94). 
(2 forslag fra Sp og 4 forslag fra KrF og SV -
ingen bifalt.) 

2. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 1991 og 
1992. 
(Vedlegg: l. Om Statens Landbruks banks virk
somhet. 2. Brev fra Ernst & Young til Landbruks
departementet, 19. mars 1992. 3. Brev fra Ernst & 
Young til Landbruksdepartementet, 2. mars 1993.) 
St.meld. 47 (1993-94), ref. S.tid. 4695 
(1993-94), Innst. S. 214 (1993-94), S.tid. 114 
(11.1 0.94 ). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under kapittel 
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m., 
kap. 24 72 Statkorn, m. v. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 29, S.tid. 1593, 
1594-1595 (8.12.94). 

4. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 28. mars 1995: «Regjeringen an
modes om å fremme forslag om awikling av res
triksjoner på salg av jordbruks- og skogbrukseien
dommer.» S.tid. 2829-2830 (3.4.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 28. mars 1995: «Regjeringen an
modes om å fremme forslag om å oppheve statens 
forkjøpsrett for landbrukseiendommer.» 
S.tid. 2829-2830 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 28. mars 1995: «Regjeringen an
modes om å påse at det blir gitt ful/ erstatning ved 
ekspropriasjon.» S.tid. 2829-2830 (3.4.95) og 
ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

7. Forslag fra Øystein Hedstrøm p va. FrP oversendt 
fra Odelstinget 28. mars 1995: «Regjeringen an
modes om å fremme forslag om å fjerne nåvæ
rende bestemmelser vedrørende bo- og drive
plikt.» 
S.tid. 2829-2830 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

8. Forslag fra Jan Simonsen om endring av konse
sjonsloven slik at konsesjonsspørsmålet avgjøres 
endelig av fylkeslandbruksstyrene og bare kan 
ankes til departementet av konsesjonssøkeren. 
Dok. 8: 43, ref. S.tid. 2532, Innst. S. 134, S.tid. 
3274-3276, 3278 (11.5.95) og ikke bifalt. 
(Forslaget ikke bifalt. 2 forslag, hhv. fra H og FrP, 
ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Øystein Djupedal, Jan Tore Sanner, 
Jon Lilletun og Jørgen Holte om Sogn Jord- og 
Hagebruksskole. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 159, S.tid. 
3547-3551 , 3555 (30.5.95). (Komiteens innst. om 
at skolen skal ha toårig utdanningsløp med som
merundervisning i økologisk landbruk, enst. ved
tatt. Komiteens henstilling om å opprette et eget 
VKI kurs i økologisk landbruk sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

l O. Jordbruksoppgjøret 1995 - endringer i statsbud
sjettet for 1995 m.m. (Oppgjøret 1995, virkninger 
på forbrukerprisene, inntektsutviklingen; nytt 
importvern for landbruksvarer; ny markedsord
ning for korn, omorganisering av Statkom; varig 
reduksjon av overføringene på kap. 1150 og kap. 
4150; pris- og markedsreguleringssystemene; 
videre utforming av landbrukspolitikken.) 
(Vedlegg: l. Jordbruksforhandlingene 1995. Refe
rat fra møte 11.-12. mai 1995. 2. Sluttprotokoll fra 
jordbruksforhandlingene 1995.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 200, S.tid. 
4105-4137, 4145-4149 (14.6.95). 
(12 forslag, hvorav l fra KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT l. De øvrige 
ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å gi Olav D. Konge

vold og Ole Johnny Andreassen på Lista tillatelse 
til juletreproduksjon på deres egen gård, S.tid. 
1609-1610 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om SND si fordeling av 
900 millionar kroner til omstillingsmidlar for den 
landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, S. tid. 
1852-1853 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om EU-utgreiingar frå 
Fylkesmannens landbruksavdelingar har synt illo-
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jalitet overfor Regjeringa, S.tid. 2084-2085 
(1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om tiltak for å 
nå målet om lavere matvarepriser, S.tid. 
2212-2213 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at gårdbru
ker Roar Østli ikke får kjøre sin norskregistrerte 
traktor på et jordstykke han leier i Sverige uten å 
betale svensk toll på traktoren, S.tid. 2683-2684 
(22.3.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om utslipp av nitro
gen fra landbruket i Østfold, som har økt på tross 
av Nordsjøavtalens intensjon om 44 prosents re
duksjon innen utgangen av 1995, S.tid. 
3021-3022 (3.5.95). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Modulf Aukan om ankefristen i konsesjonssaker, 
der feilsendingar mellom statlege organ har ført til 
at fristen er blitt overtrått, med eksempel i ei sak 
frå Møre og Romsdal, S.tid. 3204-3205 (10.5.95). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om motor-
ferdselsloven som ikke gir adgang til bruk av 
f.eks. snøscooter i forbindelse med drift og ved
likehold av utleiehytter, S.tid. 3208- 3209 
(10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 31. mai 1974 nr. 19om konsesjon 

og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av 
fast eiendom (konsesjonsloven). (Tilpassing til 
EØS-avtalen vedr. konsesjonsplikt for utenlands
boende ved kjøp av fritidseiendommer.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 87, lnnst. O. 14, O.tid. 
236-237 (19.12.94), Besl. O. 23, L.tid. 25 
(22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 

2. Lov om jord (jordlova) m.m. 
Ot.prp. 72 (1993-94), ref. O.tid. 273 (19.5.94), 
Innst. O. 36, O.tid. 476-504 (28.3 .95), Besl. O. 
46, L.tid. 42-43 (6.4.95). Lov av 12. mai 1995. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget 
(ikke bifalt), og 4 i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 4-7.) 

3. Endringer i lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartleg
ging, deling og registrering av grunneiendom 
(Delingsloven). (Oppfølging av prinsipper i kom
muneloven.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 627, Innst. O. 53, O.tid. 
764-765 (7.6.95), Besl. O. 69, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 4. august 1995. 

4. Endring i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten 
og åseteretten m.m. (Foreldelse av odelsløsnings
rett.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 925 (25.9.95), og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1996. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5545 Miljøavg~fter i landbruket 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l l 24 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 

forskning 
1135 4135 Norsk institutt for planteforskning 
l 137 Norges Forskningsråd 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Protokoll fra Fase 2 i jordbruksforhandlingene 
1995.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 102 4102 Landbruksforvaltningen i .fylkene og kommu-
nene 

l 104 Tilskudd til organisasjoner m.m. 
l l l O 411 O Statens Iandbrukstilsyn 
l l 40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 

l l 42 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
l 150 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
2411 531 l Statens Landbruksbank 

5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdeparte
mentet 

(l forslag fra næringskomiteen vedr. Statens 
Landbruksbank bifalt.) 

4. Omorganisering av høgre utdanning og forsking 
på landbruksområdet. (Overføring av Norges 
landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole 
til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet; ev. opprettelse av en offentlig stiftelse for an
vendt landbruks forskning.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1994: 16 Den grønne grein på 
kunnskapens tre. Leder Arne Als åker Spilde.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 460, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg 2, S.tid.1697-1700, 1717 (14.12.95). 
(Komiteens forslag til vedtak om framlegging av 
en egen sak om organisering av høgre utdanning 
og forskning innen landbrukssektoren - enstem
mig bifalt.) 
(Jf. Il, 9.) 

5. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ
ringsmiddeltilsynet m.v. (Kap. 1142/4142 Miljø
og næringstiltak i skogbruket.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
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S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803-1805, 1839-1840 
(18.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1135 
Norsk institutt for planteforskning.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 49, S.tid. 1528, 
1531 (5.12.95). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1102 
Ytre landbruksforvaltning; kap. 1150/4150 Til 
gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, Innst. S. 51, S.tid. 1528, 
1531 - 1532 (5.12.95). 

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om tiltak mot for
urensing fra landbruket slik at kornprodusenter 
som ikke bidrar til opphør av høstpløying, heller 
ikke skal omfattes av fastpris-/støtteordninger i 
henhold til jordbruksavtalen. 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 461, Innst. S. 99, S.tid. 
2066-2068, 2086 (23.1.96) og avvist. 

4. Framlegg frå Svein Ludvigsen pva. H, oversendt 
frå Odelstinget 23. januar 1996, om skiping av ein 
permanent dømmande kommisjon for avgjerder 
om beitegrenser i det sørsamiske området. S.tid. 
2141-2144 (30.1.96), lnnst. S. 162, S.tid. 
3092-3095, 3095-3096 (15.4.96) og avvist. 
(Forslaget (med en noe endret tekst) med tilslut
ning fra Spikke bifalt med 67 mot 51 stemmer.) 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

5. Framlegg frå Reidar Johansen pva. SV, oversendt 
frå Odelstinget 23. januar 1996, om skiping av og 
mandat for regionale konfliktråd i saker der det er 
usemje om areal- og ressursutnytting i dei ulike 
reinbeiteområda. S.tid. 2142-2144 (30.1.96), 
Innst. S. 162, S.tid. 3092-3095, 3095-3096 
(15.4.96) og bifalt (med en noe endret tekst) med 
92 mot 26 stemmer. 
(Jf. forrige sak og IV, l.) 

6. Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivnin
gen i 1993-1995. 
(Vedlegg: Tabeller.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 209, S.tid. 
3739-3743, 3766-3767 (30.5.96). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

7. Interp. fra Jørgen Holte om samvirkeorganisasjo
nane i landbruket si distriktspolitiske oppgåve, 
nedlegging av meierianlegg og strukturen i næ
ringsmiddelindustrien. S.tid. 3836-3848, 3851 
(4.6.96). 
(l forslag fra Sp med tilslutning fra KrF og SV 
ikke bifalt.) 

8. Jordbruksoppgjøret 1996 - endringer i statsbud
sjettet for 1996 m.m. (Gjennomgang av Statkorn
konsemet; ny markedsordning for melk, omforde
ling av melkekvoter; endr. i tollvernet for jord
bruksvarer; økte tilskudd til storfekjøttproduksjon, 
økologisk produksjon og frukt-, bær- og grøntsek-

toren; økt bruk av arealtilskudd i kornproduksjon.) 
(Vedlegg: 1.-2. Jordbruksforhandlingene 1996: 
Referat fra møter 6. og 8. mai 1996. (Varsel om 3 
dagers leveringsstopp.) Vedlegg til innst.: 1.-2. 
Brev av 30.5.96 fra Høyres stortingsgruppe til 
landbruksminister Gunhild Øyangen, svarbrev av 
7 .6.96 fra Administrasjonsdepartementet, statsrå
den, til næringskomiteen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3709, lnnst. S. 287, S.tid. 
4573-4598, 4608-4615 (20.6.96). 
(27 forslag - ingen bifalt.) 

9. Omorganisering av høgre utdanning og sektor
forskning på landbruksområdet. (Overføring av 
Norges landbrukshøgskole og Norges veterinær
høgskole til Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet fra 1.1.97; organisering av 4 forsk
ningsinstitutter som forvaltningsorganer.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 269, S.tid. 
4598-4599, 4615 (20.6.96). 
(l forslag fra H og Ellen Chr. Christiansen ikke 
bifalt. l forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. I, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om Landbruksdeparte

mentet etterprøver kva for resultat investeringane 
med bygdeutviklingsmidlar gjev, S.tid. 926 
(15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om samsvar 
mellom foreslåtte erstatningsbeløp og de avståel
ser av landbruksareal og gårdsanlegg som følger 
av Gardermoutbyggingen, S.tid. 1979 (10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om makeskifte på Gar
dermoen, der bindingstida for areal tilhøyrande 
Opplysningsvesenets fond er satt til 90 år, S.tid. 
1980-1981 (10.1.96). 

4. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Svein Ludvigsen om utbetaling av avlingsskadeer
statningi Nord-Norge, S.tid. 2146-2147 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om omsetningsav
gift for villsvin og forholdet til Viltlovens bestem
melser, S.tid. 2199-2200 (7.2.96). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om departementsråden i 
Landbruksdepartementet si avvising av World 
Watch Institute sine rapportar som skremselspro
paganda, S.tid. 2424-2425 (21.2.96). 

7. Sp.spm. fra Modulf Aukan om konsekvensar for 
kombinasjonsbruk når 75 pst. av inntekta skal 
koma frå jord, hage og skogbruk for å få stønad til 
investeringar i tradisjonelt jordbruk, S.tid. 
2425-2426 (21.2.96). 

8. Sp.spm. fra Marit Arnstad om behandling av 
klage over tidsbegrenset hjemmel for UN/ Store
brand til å eie Værdalsbruket AlS, S.tid. 
2586-2587 (28.2.96). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ulovlige aksjo
ner i forbindelse med årets jordbruksoppgjør, 
S.tid. 2789 (13.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Erna Solberg om primærnæringenes 
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samvirkeorganisasjoner bør underlegges konkur
ransereglene, S.tid. 2802-2804 (13.3.96). 

11. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om bruk av midlar til 
omstillingstiltak i næringsmiddelindustrien gjen
nom Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, 
S.tid. 2806 (13.3.96). 

12. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om styrking av sjøl
forsyningsgraden, S.tid. 2997-2998 (27.3.96). 

13. Sp.spm. fra Jørgen Holte om den framtidige 
beredskapen av forkorn og matkorn i Møre og 
Romsdal, S.tid. 3099-3100 (17.4.96). 

14. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om reduksjon 
med l O prosent i inntekt pr årsverk i landbruket de 
siste to år, S.tid. 3100 (17.4.96). 

15. Sp.spm. fra Jørgen Holte om kva for grunnlags
materiale Regjeringa vil nytte ved jordbruksfor
handlingane, S.tid. 3171-3172 (24.4.96). 

16. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om timegodtgjø
relsen i landbruket, S.tid. 3172 (24.4.96). 

17. Sp.spm. fra Syver Berge om kor mange gardsbruk 
som må leggjast ned kvart år, for at jordbruket kan 
oppnå eit inntektsgrunnlag på line med den øvrige 
befolkning, S.tid. 3526-3527 (15.5.96). 

18. Sp.spm. fra Jørgen Holte om løyvingar ved årets 
jordbruksoppgjer, S.tid. 3527 (15.5.96). 

19. Sp.spm. fra Jørgen Holte om krav om produktivi
tetsvekst som ledd i inntektsforhandlingane ved 
årets jordbruksoppgjer, S.tid. 3527-3528 
(15.5.96). 

20. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forslag om jord
vemavgift og andre tiltak for å redusere presset på 
verdifull matjord, S.tid. 3528-3529 (15.5.96). 

21. Sp.spm. fra Jørgen Holte om ordførerne i Kara
sjok og Balsfjords reaksjoner på distriktsprofilen i 
Regjeringens landbrukspolitikk. (Trukket tilbke ), 
S.tid. 3714 (29.5.96). 

22. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om rapport som FN
programmene UNEP og UNDP står bak, som 
viser at det vil finnes mat for dem som kan betale, 
mens de fattige vil mangle mat i framtida, S.tid. 
3715-3716 (29.5.96). 

23. Sp.spm. fra Jørgen Holte om reaksjoner på Regje
ringens landbrukspolitikk fra lokale tillitsvalgte 
for Arbeiderpartiet, S.tid. 3860 (5.6.96). 

24. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om gårdsbruk som har 
basert sin drift på produksjon av smør, som følge 

av EØS-avtalen ikke får fortsette med dette etter 
1997, S.tid. 3870-3871 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i reindriftsloven,jordskifteloven og vilt

loven.(Inndeling i beitesoner og oppdeling av fel
lesbeiter.) 
(Særskilt vedlegg: Lahka boazodoallolaga ja lagas 
eanandollolaga ja fuaddolaga rievdademiid birra
Samisk oversettelse av proposisjonen. Innstillin
gen også trykt på samisk. Vedlegg til innst.: l. 
Brev av 8.6.1995 fra næringskomiteen til statsrå
den i Landbruksdepartementet. 2. Brev av 
19.7.1995 fra statsråden i Landbruksdepartementet 
til næringskomiteen.) 
Ot.prp. 28 (1994-95), ref. O.tid. 381 (9.3.95), 
lnnst. O. 8, O.tid. 88-117 (13.12.95), Besl. O. 19, 
L.tid. 10-19 (18.12.95). Besl. L. l, O.tid. 179-187 
(23.1.96), Besl. O. 38, L.tid. 24-25 (30.1.96). Lov 
av 23. februar 1996. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
og ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, hvorav l bifalt 
(lagtingsanmerkning). Anmerkningen ikke bifalt 
ved 2. gangs behandling i Odelstinget. 2 forslag i 
Odelstinget sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 4-5.) 

2. Endringar i lov 21. desember 1979 nr. 77 omjord
skifte o.a. Uordskifteloven) m.m. (Harmonisering 
av regelverk og øking av gebyrinntekter; salg eller 
feste av parseller.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 15, Innst. O. 20, O.tid. 
117-118 (13.12.95), Besl. O. 20, L.tid. 19 
(18.12.95). Lov av 5. januar 1996. 

3. Endring i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten 
og åseteretten m.m. (Foreldelse av odelsløsnings
rett.) 
Ot.prp. 75 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 7, O.tid. 126-127 (13.12.95), Besl. O. 25, 
L. tid. 19-20 (18.12.95). Lov av 12. januar 1996. 
(l forslag i Lagtinget fra SV ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita 
Apelthun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim 
om endringer i lov av 6. april 1984 nr. 17 om 
vederlag ved oreigning av fast eigedom og end
ring i lov av 21. juni 1963 nr. 23 veglov. 
Dok. 8: 87, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1997. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5545 Miljøavgifter i landbruket 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-

mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
278 3278 Norges landbrukshøgskole 

1137 Forskning og utvikling 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen-
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tet: Protokoll fra fase Il i jordbruksforhandlingene 
1997.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Fylkesmannens landbruksavdeling 
l 104 Tilskudd til organisasjoner m.m. 
l l l O 4 l l O Statens Iandbrukstilsyn 
l l l 2 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og 

kunnskaps form id/ing m.m. 
l l 40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
l l 42 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 

l l 46 4 l 46 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
l l 50 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 

241 l 531 l Statens Landbruksbank 
565 l Aksjer i selskaper under Landbruksdeparte-

mentet 
(2 forslag bifalt, hhv. l fra SV og l fra næringsko
miteen vedr. skogpolitikkens bidrag i klimasam
menheng.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1150.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 63, S.tid. 1603, 
1612-1613 (10.12.96). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1124/ 
4124.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 68, S.tid. 1603, 
1613-1614 (10.12.96). 

3. Interp. fra Reidar Johansen om sammenhengen 
mellom politiske krav om økt effektivisering og 
økende medisinbruk i landbruket. 
S.tid. 2080-2091 (22.1.97). 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik 
Solheim om økt satsing på økologisk landbruk. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.1.97 fra næringsko
miteen v/Lars Gunnar Lie til Landbruksdeparte
mentet og svarbrev av 12.2.97 fra statsråden.) 
Dok. 8: 19, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 125, S.tid. 
2625-2630, 2632 (6.3.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Forslaget, fremsatt av Sp og KrF, sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT I. l for
slag fra SV ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Interp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om initiativ 
til en debatt i Norge om ernærings- og matforsy
ningspolitikk. 
S.tid. 3053-3060 (24.4.97). 

6. Jordbruksoppgjøret 1997- endringer i statsbud
sjettet for 1997 m.m. 
(Vedlegg: l. Jordbruksforhandlingene 1997. Refe
rat fra møte 14.-15.5.97. 2. Sluttprotokoll fra for
handlingsmøte 15.5.97 mellom Staten og Norges 
Bondelag. 3. Jordbruksavtalen 1997-98, fordeling 
på priser og tiltak.) 

St.prp. 70, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 292, S.tid. 
4349-4376, 4401-4406 (18.6.97). 
(15 forslag, hvorav l fra Sp, SV og KrF sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. 2 forslag fra komiteen bifalt, vedr. utvidelse av 
EØS-avtalens veterinære del og overføring til mil
jøbudsjettet av utgifter til tiltak mot rovdyrdrap.) 

7. Forslag fra Syver Berge og Dag C. Weberg om 
endring av forskrift om planlegging og godkjen
ning av veier til landbruksformål. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3459, Innst. S. 264, S.tid. 
4376-4377, 4406 (18.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. Ill, 3.) 

8. Forslag fra Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og 
Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 
1998 legger frem for Stortinget en stortingsmel
ding om konsekvenser for jordbruksnæringen og 
distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til 
hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre 
kan gjennomføres enn i dag. 
Dok. 8: 98, ref. S.tid. 3890 (9.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

9. Forslag fra Oddvard Nilsen, Jan Petersen og Svein 
Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen ned
sette et bredt sammensatt offentlig landbrukspoli
tisk utvalg som utarbeider et grunnlag for en ny 
politisk behandling av landbrukspolitikken i Stor
tinget. 
Dok. 8: 102, ref. S.tid. 4100 (12.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om at den 

ene melkekvoten blir inndratt når to odelsberetti
gede med hvert sitt bruk med melkekvote gifter 
seg, S.tid. 1530-1531 (4.12.96). 
(Jf. sak 16.) 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at dagens grense
kontroll av planter og planteprodukter fra EU 
ifølge Landbrukstilsynet vil forsvinne, i strid med 
Stortingets forutsetning ved behandlingen av 
EØS-avtalen, S.tid. 1629-1630 (11.12.96). 

3. M.spm. fra Syver Berge om at det folkevalde fyl
keslandbruksstyret er erstatta med fYlkesmannen 
som klageorgan i ei ny forskrift om vegar tilland
bruksfonnål, S.tid. 2433 (19.2.97). 
(Jf. Il, 7.) 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å trekkja tilbake 
dei nye forskriftene om spreieareal i landbruket, 
då også miljøstyresmakter har stilt seg skeptisk til 
miljøeffekten, S.tid. 2451-2453 (19.2.97). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad om behandlingstid og 
partenes innsyn i dokumentene for en klagesak 
vedr. UN! Storebrands eierskap i AlS V ærdalsbru
ket, S.tid. 2568-2569 (5.3.97). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at et fylkestrygde
kontor mener regelverket ikke åpner for en kombi
nasjon av arbeid og uføretrygd for en gårdbruker, 
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godtatt av det lokale trygdekontoret, S.tid. 
2698-2699 (12.3.97). 

7. Sp.spm. fra Solveig So/lie om hvorfor kvinner i 
landbruket ikke kan tjene opptil et halvt grunnbe
løp i tillegg til uføretrygden, slik andre kan, S.tid. 
2699 (12.3.97). 

8. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å fremme forskning, 
miljø og produktutvikling i Innlands-Norge innen
for rammene av landbrukspolitikken, bl.a. i lys av 
at 20 forskningsstillinger nå flyttes fra Brumund
dal, S.tid. 2702-2704 (12.3.97). 

9. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om hva en 
inntektsøkning på 75000 kr i landbruket, omtalt av 
Bonde- og Småbrukarlagets leder, vil innebære i 
form av økt ramme for jordbruksavtalen, S.tid. 
2750-2751 (19.3.97). 

l O. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at sjølstendig næ
ringsdrivende som blir sykemeldt får tilsendt 
skjema fra trygdekontoret med spørsmål om ar
beidsevne og hvem som utfører arbeidet i sykepe
rioden, S.tid. 2924-2925 (16.4.97). 

11. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre området 
Brudalen-Røgler på Gardermoen for videre land
bruksvirksomhet, slik det så ut i statlig regule
ringsplan i forbindelse med hovedflyplassutbyg
gingen, S.tid. 3014-3015 (23.4.97). 

12. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å få gjennomført 
makeskifte for Ullensaker kapellangård og grunn
eiere på Gardermoen, S.tid. 3015 (23.4.97). 
(Jf. SKOGBRUK I, l og III, 4.) 

13. M.spm. fra Marit Tinge/stad om å sikre bevaring 

av gamle gardstun, uavhengig av brukenes omset
ningsstørrelse, da strukturrasjonaliseringen har 
medført trangere økonomi og manglende vedlike
hold, S.tid. 3189-3190 (7.5.97). 

14. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om ektefel
lers mulighet til å samordne melkeproduksjon når 
de driver produksjon på to bruk, S.tid. 3741 
(4.6.97). 
(Jf. sak l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Erstatning for eks

traordinær nedslakting av syk buskap.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 20.1.97 fra fi
nansministeren til As stortingsgruppe.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 162, Innst. O. 47, O.tid. 395 
(30.1.97), Besl. O. 67-68, L.tid. 31 (6.2.97). Lov 
av 14. februar 1997. 

2. Forslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita 
Apelthun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim 
om endringer i lov av 6. april 1984 nr. 17 om 
vederlag ved oreigning av fast eigedom og end
ring i lov av 21. juni 1963 nr. 23 veglov. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.96 fra justismi
nisteren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 87 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 65, O.tid. 576-584 (13.5.97), Besl. O. 
83, L.tid. 42-43 (29.5.97). Lov av 19. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget hvorav l bifalt. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt. Forslaget bifalt.) 
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LANDBRUKSPRODUKTER 

Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, VETERINÆRVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
2472 Statkorn 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen og Jorunn Hageler 

om å be Regjeringa endre meieriselskapsloven slik 
at det blir mulig for produsenter tilknytta et ned
leggingstrua meieri å melde seg ut av et distrikts
meieriselskap for å fortsette driften på produk
sjonsanlegget. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 1529, Innst. S. 69, S.tid. 
2105-2117 (10.2.94). 
(Forslaget med tilslutning fra FrP ikke bifalt. l for
slag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

2. Omsetningsrddets virksomhet og regnskap for 
1990, 1991 og 1992. 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 70, S.tid. 
2117-2130 (10.2.94). 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen oppheve reguleringen av egg- og jjørfesekto
ren med sikte på å oppnå likebehandling av pri
vate aktører og samvirket i egg- og fjørfemarke
det. 

Dok. 8: 52, ref. S.tid. 3758 (26.5 .94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at meieribruket 

er i ferd med å endre prinsippene for utjamning av 
melkeprisen, S. tid. 705-707 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om å endre systemet i 
prøveordningen med importkvoter for landbruks
varer, innført for å fremme handel og utvikling i 
de fattigste u-landene, S.tid. 2334-2336 
(23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om auksjonsprin
sippet ved import av kjøtthermetikk fra utviklings
land, som «Ecco Corned Beef» fra Botswana 
S.tid. 3689-3690 (25.5.94). , 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift 

og råvareprisutjevning ved eksport ( eksportresti
tusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av 
jordbruksråvarer. 
Ot.prp. 53 , ref. O.tid. 226, Innst. O. 51, O.tid. 
453-455 (6.6.94), Besl. O. 59, L.tid. 29 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitets
kontroll med landbruksvarer m.fl. (Organisering 
av offentlig næringsmiddeltilsyn.) 
Ot.prp. 86, ref. O.tid. 571 (13.6.94), O.tid. 700 og 
ikke behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
2472 Statkorn 

2. Omdanning av Statkorns forretningsvirksomhet til 
statseid aksjeselskap og eiermessig samordning 
med Stormøllen AS. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 300, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1584-1594 (8.12.94). 

(l forslag fra V sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l. 7 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under kapittel 

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m., 
kap. 2472 Statkorn, m.v. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 800, Innst. S. 29, S.tid. 1593, 
1594-1595 (8.12.94). 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen oppheve reguleringen av egg- og jjørfesekto
ren med sikte på å oppnå likebehandling av pri-
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vate aktører og samvirket i egg- og fjørfemarke
det. 
Dok. 8: 52 (1993-94), ref. S.tid. 3758 (26.5.94), 
Innst. S. 91, S.tid. 2255-2273 (16.2.95) og avvist. 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Reidar Johansen om at staten tar på seg 
kostnaden med omleggingen av næringsmiddeltil
synet i Norge. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 26.10.94 og 
11.3.95 fra Kommunenes Sentralforbund til næ
ringskomiteen. 3. Brev av 7.4.95 fra Landbruksde
partementet til næringskomiteen.) 
Dok. 8: 42, ref. S.tid. 2532, Innst. S. 136, S.tid. 
3276-3278, 3278-3279 (11.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Komiteens innstilling om å 
be Regjeringen la Kostnadsberegningsutvalget 
vurdere de økonomiske følgene ved omleggingen 
av næringsmiddeltilsynet, enstemmig vedtatt.) 

4. Endringer i tollavgifter for landbruksvarer. 
(Vedlegg: l. Tolltariffen for landbruksprodukter. 
2. Administrative nedsettelser. 3. Nye oppdelinger 
av enkelte posisjoner. 4. GSP-varelister. 5. Kvote
fordeling. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 6.6.95 
fra finansministeren til finanskomiteen v/saksord
fører Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 222, S.tid. 
4296-4306,4311-4314 (16.6.95). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om innføring av EU

priser på norskprodusert mat ved bl.a. å øke eller 
oppheve konsesjonsgrensene hjemlet i lov om 
ervervsmessig husdyrhold, S.tid. 1610-1612 
(14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om prisreduksjonene til 
produsent på en rekke landbruksprodukter de se
nere år kan komme forbrukerne til gode, S.tid. 
1887-1889 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om tiltak for å 
nå målet om lavere matvarepriser, S.tid. 
2212-2213 (8.2.95). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om det finnes bereknin
gar som syner korleis lønnsnivået og matprisane 
er her i landet samanlikna med våre naboland, 
S.tid. 2472-2474 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å sikre at 
importvernet praktiseres slik at det blir reell kon
kurranse for alle matvaregrupper, i forbindelse 
med iverksettingen av GATT/WTO-avtalen, S.tid. 
2867-2869 (5.4.95). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om samling av kon
summelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett 
meieri, hvor SND gir mer tilskudd ved nybygging 
enn ved opprusting av de gamle meieriene, S.tid. 
2869-2870 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17.juni 1932 nr.6 om kvalitets

kontroll med landbruksvarer m.fl. (Organisering 
av offentlig næringsmiddeltilsyn.) 
Ot.prp. 86 (1993-94), ref. O.tid. 571 (13.6.94), 
Innst. O. 3, O.tid. 24-27 (20.10.94), Besl. O. 5, 
L. tid. 5 ( 4.11.94). Lov av 18. november 1994. 

2. Endringer i lov 22. juni 1928 nr. 27 om landets 
kornforsyning og opphevelse av lov 23. februar 
1951 nr. 5 om kraftfor:forsyningen. (Tilpassing til 
GATT/WTO-avtalen, overgang fra kvantitativt til 
tollbasert importvern, opphevelse av Statens 
Kornforretnings importmonopol, adgang til pris
utjevningsbeløp (tidl. kraftforavgift) i komforsy
ningsloven.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 221, Innst. O. 22, O.tid. 
237-240 (19.12.94), Besl. O. 24, L.tid. 25 
(22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(Jf. I, 2.) 

3. Endringer i enkelte lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS-avtalen. (Kva
litetskontroll med landbruksvarer; tiltak mot dyre
sykdommer; dyrevern.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1996. (Avgiftsendringer for land
bruksvarer, administrative tollnedsettelser; 
omleggingen av ordningen med råvarepriskom
pensasjon i EØS-avtalen, eksport av fisk og land
bruksprodukter til tidligere EFTA-land; tollprefe
ransesystemet for u-land (GSP).) 
(Vedlegg til St.prp. l Om tolltariffer: l. Nasjonale 
tariffoppdelinger og visse tollnedsettelser. 
4. Tollkvoter etter kompensasjonsforhandlingene 
med EU. Utrykt vedlegg: Brev av 4.9.95 fra Jus
tisdepartementet om forholdet mellom Grunnlo
vens § 75 a og Stortingets delegering av beskat-

ningsmyndighet.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919-922 
(10.11.95). 
(l forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt- om 
en vurdering av utviklingen i importen fra MUL
land m.v.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 

4170 Statkorn Holding AS 
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2472 Statens Kornforretning 
3. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ

ringsmiddeltilsynet m.v. (Kap. 1114 Statens næ
ringsmiddeltilsyn; kap. 4170 Statkorn Holding 
AS.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803-1805, 1839-1840 
(18.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1170/ 
4170 Statkom Holding AS; kap. 2472/5472 Sta
tens Kornforretning.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, Innst. S. 51, S.tid. 1528, 
1531-1532 (5.12.95). 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen foreta de nødvendige lovendringer slik at pri
vate meierier kan etableres utenom Riksoppgjørs
systemet og ordningen med offentlig bestemte 
melkekvoter for å oppnå reell konkurranse mel
lom private meierier og Norske Meierier. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 923, Innst. S. 93, S.tid. 
2068-2077, 2086-2087 (23.1.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Morten Lund, Eilef A. Meland og Sol
veig Sollie om å be Regjeringen sette i verk en 
ordning med kontinuerlig kartlegging av prisut
viklingen på norskproduserte matvarer for å kon
trollere om forbrukerne oppnår den priseffekt som 
er tilsiktet gjennom de vedtak som gjøres i Stortin
get. 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 2040, lnnst. S. 197, S.tid. 
3679-3688, 3691 (24.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Hikke bifalt.) 

4. Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 
1993 og 1994. 
(Vedlegg: Diverse årsmeldinger følger som utryk
te vedlegg til meldingen.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2989, lnnst. S. 207, S.tid. 
3738-3739, 3766 (30.5.96). 

5. Forslag frå Jørgen Holte, Marit Arnstad og Marit 
Tingelstad om forbod mot bruk av antibiotika i 
for, strengare kontroll med bruk av antibiotika og 
auka kontroll ved import av dyr og animalske pro
dukt. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3159, lnnst. S. 210, S.tid. 
3743-3752, 3767 (30.5.96) og avvist. 
(2 forslag om oversendelse til Regjeringen ikke 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 8, 10 og 14; HUSDYRBRUK Ill, 9.) 

6. lnterp. fra Erik Solheim om å utvide dagens mer
kingsbestemmelser for matvarer. 
S.tid. 3785-3802 (3.6.96). 
(l forslag fra SV vedtatt oversendt familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen.) 

7. Interp. fra Jørgen Holte om samvirkeorganisasjo
nane i landbruket si distriktspolitiske oppgåve, 
nedlegging av meierianlegg og strukturen i næ-

ringsmiddelindustrien. 
S.tid. 3836-3848, 3851 (4.6.96). 
(l forslag fra Sp med tilslutning fra KrF og SV 
ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 9.) 

8. Forslag fra Tetje Riis-Johansen, Marit Arnstad og 
Syv er Berge om å forby bruk av veksthormoner i 
norsk matproduksjon og om å forby omsetning av 
matvarer som er produsert ved hjelp av veksthor
moner. 
(Vedlegg til innst.: 1.-4. Brevveksling mellom 
næringskomiteen og Landbruksdepartementet 
v/statsråd Øyangen.) 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2868, lnnst. S. 232, S.tid. 
4106-4120, 4136 (11.6.96) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
Dok. 8: 80, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

l O. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
om å innlemma EUs veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 3783 (31.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om økte tollsatser på 

kosttilskudd og naturmidler fra tredjeland, S.tid. 
46-47 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om kontrollrutinar for 
kjøttvarer importert frå Norden, etter at Statens 
næringsmiddeltilsyn fann salmonellabakteriar i eit 
parti storfekjøtt frå Danmark, S.tid. 49-50 
(11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om Norges møllene sitt 
oppkjøp av Nordkronen inneber ei landbrukspoli
tisk kursendring, S.tid. 927 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om kontrollen med 
gatekjøkkenmat, S.tid. 937-938 (15.11.95). 

5. Sp.spm. fra Morten Lund om kartlegging av årsa
kene til at prisnedgangen på råvarer fra norsk 
landbruk ikke resulterer i vesentlig lavere forbru
kerpriser, S.tid. 1424-1426 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om begrunnelse for 
en nedjustering av utjevningsavgiften for Nordås 
Gårdsmeieri, S.tid. 1536-1537 (6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om landbruksministerens 
uttalelse om at det er et sterkt press fra krefter 
innenfor landbruket for å oppløse monopolet i 
meierisektoren, S. tid. 2051-2052 (17 .l. 96). 

8. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem Orheim om å 
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sikre at importert kjøtt ikke er infisert med antibio
tikaresistente bakterier, S.tid. 2423-2424 
(21.2.96). 
(Jf. sakene 10 og 14 og Il, 5.) 

9. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om nedleggelse av meie
rier på grunn av rasjonalisering i den landbruks
baserte næringsmiddelindustrien, S.tid. 
2426-2427 (21.2.96). 
(Jf. Il, 7.) 

l O. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Bjørn Hernæs om praktisering av regelverket for 
import av kjøtt ved mulig innhold av antibiotikare
sistente bakterier, S.tid. 2786-2787 (13.3.96). 
(Jf. sakene 8 og 14 og Il, 5.) 

Il. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av storfe
kjøtt fra Storbritannia til tross for at Storbritannia 
er rammet av kugalskap, S.tid. 2787-2788 
(13.3.96). 

12. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om kontroll med 
forekomst av salmonella i matvarer, S.tid. 
2788-2789 (13.3.96). 

13. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om kontroll med pote
timport for å unngå potetsykdommen brun rin
gråte, S.tid. 2935 (20.3.96). 

14. Sp.spm. fra Marit Arnstad om kontrollen med 
importerte matvarer, S.tid. 2936-2937 (20.3.96). 
(Jf. Il, 5.) 

15. Sp.spm. fra Marit Arnstad om obligatorisk mer
king av genmodifiserte matvarer som omsettes i 
Norge, S.tid. 2937-2939 (20.3.96). 

16. Sp.spm. fra Sigrun Eng om ivaretaking av dist
rikta sine interesser ved oppmjuking av riksopp
gjeret og meierimonopolet etter Statskonsult sin 
utredning, S.tid. 2995 (27.3.96). 

17. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om å bidra til en mer 

desentralisert meierivirksomhet, etter Statskon
sults rapport, S.tid. 2995-2996 (27.3.96). 

18. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av kjøtt til 
Norge fra Storbritannia etter påvist mulig sam
menheng mellom sykdommen Creutzfeldt-Jakob 
og kugalskap, S.tid. 2996-2997 (27.3.96). 

19. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om Noregs forhold til 
EU sine planar om auka veterinær grensekontroll 
mot tredjeland, S.tid. 3169-3170 (24.4.96). 

20. Sp.spm. fra Jørgen Holte om beredskapslager av 
matkorn ogf6rkorn, S.tid. 3170-3171 (24.4.96). 

21. Sp.spm. fra Jørgen Holte om kjøp og sal av melke
kvotar, S.tid. 3612-3613 (22.5.96). 

22. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om rapport som FN
programmene UNEP og UNDP står bak, som 
viser at det vil finnes mat for dem som kan betale, 
mens de fattige vil mangle mat i framtida, S.tid. 
3715-3716 (29.5.96). 

23. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om gårdsbruk som har 
basert sin drift på produksjon av smør, som følge 
av EØS-avtalen ikke får fortsette med dette etter 
1997, S.tid. 3870-3871 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i enkelte lover på Landbruksdeparte

mentets område som følge av EØS-avtalen. (Kva
litetskontroll med landbruksvarer; tiltak mot dyre
sykdommer; dyrevern.) 
Ot.prp. 78 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 6, O.tid. 119-122 (13.12.95), Besl. O. 23, 
L. tid. 19 (18.12.95). Lov av 5. januar 1996. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

2. Lov om kjøttproduksjon. 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 606-607 (30.9.96). {Ikke 
behandlet.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1997. (Omleggingen av ordningen 

med råvarepriskompensasjon; frihandelsavtaler; 
tollpreferansesystemet for u-land (GSP).) 
(Vedlegg til St. prp. l Om tollavgifter: l. Nye tarif
foppdelinger og visse tollnedsettelser m.v. på 
landbruksvarer. 4. Årlige tollkvoter etter kompen
sasjonsforhandlingene med EU.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927-929 
(15.11.96). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
1/40 Miljø- og næringstiltak i jordbruket 
2472 Statens Kornforretning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erik Solheim pva. SV om utvidelse av 

merkeordningene for mat, oversendt fra Stortinget 
3. juni 1996. 
(Vedlegg: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial- og hel
sedepartementet v/statsråden til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
lnnst. S. 60, S.tid. 1597-1602, 1609-1610 
(10.12.96). 
(Forslaget fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Per-Kristian 
Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at 
Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for 
i større grad å merke matvarer med sikte på å 
fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå 
konkrete forbedringer i forhold til dagens situa
sjon hvor merkingen er mangelfull. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.8.96 fra Sosial-
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og helsedepartementet v/statsråden til familie-, 
kultur- og administrasjonskomiteen.) 
Dok. 8: 80 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 61, S.tid. 1597-1602, 1610 (10.12.96) og 
bifalt. 
(l forslag fra Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1114 
og 5472.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 63, S.tid. 1603, 
1612-1613 (10.12.96). 

4. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 5. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen foreslå de nødvendige lovendringer 
slik at private meierier kan etableres uavhengig 
av den nye markedsordningen for melk.» 
S.tid. 1715, 1735 (16.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

5. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Terje Ri is-J ohansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
om å innlemma EUs veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.7.96 fra handels
ministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 97 (1995-96), ref. S.tid. 3783 (31.5.96), 
Innst. S. 45, S.tid. 1783 - 1787, 1830 (18.12.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 7.) 

6. lnterp. fra Reidar Johansen om sammenhengen 
mellom politiske krav om økt effektivisering og 
økende medisinbruk i landbruket. 
S.tid. 2080-2091 (22.1.97). 

7. Redegjørelse av landbruksministeren om utvidelse 
av EØS-avtalen på veterinærområdet (forenkling 
av norsk import og eksport av matvarer og dyre
kontroll med EU; oppheving av grensetoll; WTO
avtalen.) 
S.tid. 2007-2015 (16.1.97), S.tid. 2092-2124, 
2129-2130 (23.1.97). (Ved alternativ votering 
bifalles forslag om behandling i et senere møte 
med 64 stemmer mot, 43 for forslag om komitebe
handling. 3 forslag, hvorav l fra Sp om opprinnel
sesmerking av matvarer sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 2 forslag ikke 
bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

8. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens ( departe
mentets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder 
aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer 
m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges 
Bank, for 1995. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. 
Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvalt
ningen av virksomheter organisert etter lov om 

stats foretak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kon
troll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1614, Innst. S. llO, S.tid. 2306, 
2323 (6.2.97). 

9. Forslag fra Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik 
Solheim om økt satsing på økologisk landbruk. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.1.97 fra næringsko
miteen v!Lars Gunnar Lie til Landbruksdeparte
mentet og svarbrev av 12.2.97 fra statsråden.) 
Dok. 8: 19, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 125, S.tid. 
2625-2630, 2632 (6.3.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Forslaget, fremsatt av Sp og KrF, sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT l. l for
slag fra SV ikke bifalt.) 

l O. Interp. frå Magnhild Meltveit Kleppa om behov 
for forsking som uavhengig av produktutvikling 
kan gå djupare inn i etiske, miljø- og helsemessige 
langtidsverknader. 
S.tid. 2636-2644, 2649-2651 (7.3.97). 
(2 forslag bifalt, henholdsvis l fra Sp og l fra KrF 
om forbud mot kloning av dyr. 3 forslag, 2 fra Sp 
og l fra KrF, sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

Il. Interp. fra Erik Solheim om genmanipulerte pro
dukter på det norske markedet. 
S.tid. 3207-3214, 3227-3228 (7.5.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt næringskomi
teen.) 
(Jf. sakene 14-16.) 

12. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å innvilge Per 
Idar Vingebakken en melkekvote basert på produk
sjonsnivået ved virksomheten i desember 1996. 
Dok. 8: 61, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 230, S.tid. 
4016, 4089 (12.6.97) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(Forslaget ble trukket tilbake 14.5.97, jf. S.tid. 
3309.) 
(Jf. Ill, 4.) 

13. Samtykke til ratifikasjon av Kornhandelkonvens
jonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. 2. Stemmer i henhold til artik
kel 11. 3. Den Internasjonale kornavtale 1995 -
innledning.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3269, Innst. S. 203, S.tid. 
4325, 4398 (18.6.97). 

14. Matkvalitet og forbrukertrygghet. (Matpolitikken 
i en internasjonal ramme; bortfall av grensekon
troll, andre kvalitetskontrolltiltak; plantevernmid
delrester; risikoanalyser, forskning, forbrukerin
formasjon; genmodifisert mat; forantibiotika; til
setningsstoffer; barnemat; vekstfremmende mid
ler; bestråling; merking, opprinnelsemerking av 
storfekjøtt.) 
(Vedlegg: 1. Nasjonal og internasjonal nærings
middelforvaltning. 2. Forkortelser.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3003, lnnst. S. 272, S.tid. 
4377-4397' 4406-4409 (18.6.97). 
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(15 forslag- ingen bifalt. 5 forslag fra komiteen 
bifalt.) 
(Jf. sakene Il, 15 og 16.) 

15. Forslag fra Erik Solheim pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Stortinget 7. mai 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å forby produksjon, import og 
omsetting av alle genmanipulerte produkter som 
inneholder gener som koder for antibiotikaresis
tens, og å arbeide for internasjonale forbud på 
dette området.» 
Innst. S. 272, S.tid. 4377-4397, 4406-4409 
(18.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. sakene 11, 14 og 16.) 

16. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Anne 
Enger Lahnstein og Marit Arnstad om merking av 
genmodifiserte organismer og matvarer som er 
framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte 
organismer. 
Dok. 8: 69, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 279, S.tid. 
4397, 4409 (18.6.97) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sakene 11, 14-15.) 

l 7. Forslag fra Oddvard Nil sen, Dag C. W eberg og 
Bjørn Hernæs om at Stortinget ber Regjeringen 
gjennomføre endringer i organiseringen av omset
ning av kvoter for produksjon med kumelk. 
Dok. 8: 101, ref. S.tid. 4100 (12.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om det registrerte jord

bruksarealet gjev eit sant bi lete av norsk jordbruk 
si evne til å produsere mat, S.tid. 67-68 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om import av saue
kjøtt fra Island som har store problemer med skra
pesyke, samtidig som det dumpes sauekjøtt i Nor
ge pga. samme sykdom, S.tid. 68 (9.10.96). 

3. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om at den 
ene melkekvoten blir inndratt når to odelsberetti
gede med hvert sitt bruk med melkekvote gifter 
seg, S.tid. 1530-1531 (4.12.96). 
(Jf. sak 14.) 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å la Nordås 
Gårdsmeieri m.fl. fortsette å produsere melk uten 
kvote uten straff i form av en overproduksjonsav
gift som vil gjøre virksomheten ulønnsom, S.tid. 
1531-1532 (4.12.96). 
(Jf. Il, 12.) 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om årsaken til avsla
get på en søknad fra Dagligvarehandelens 
u-landsutvalg om forlenget gyldighet for en 
importlisens under GSP-ordningen på 50 tonn her
metisk skinke fra Zimbabwe, S.tid. 2185-2186 
(29.1.97). 

6. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om at Regjeringen ifølge 
pressen ikke vil nedlegge veto i EØS mot genmo-

difisert mais eller kreve bedre merkeordning for 
genmodifisert mat enn hva EU har, S. tid. 2287 
(5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at Synnøve 
Finden Meierier AlS vil tappe konsummelk ved 
sitt anlegg i Alvdal, og om å stoppe denne uhel
dige og unødvendige overinvesteringen, S.tid. 
2358-2359 (12.2.97). 

8. M.spm. fra Reidar Johansen om hvilke ufravike
lige krav vedrørende matkvalitet Regjeringen set
ter overfor EU i EØS-sammenheng, S. tid. 
2435-2436 (19.2.97). 

9. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om å fjerne 
begrensningen i den nye kvoteordningen for melk 
som hindrer en del bruk i å kjøpe seg opp over 130 
tonn, S.tid. 2437-2438 (19.2.97). 
(Jf. sak 13.) 

l O. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om direktiver om 
«matsminke», merking av genmanipulert mat og 
tilsetningsstoffer i barnemat, og hvordan Regje
ringa vil opptre i EØS i disse sakene, S.tid. 
2694- 2695 (12.3.97). 
(Jf. neste sak.) 

11. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvordan 
Regjeringen vil opptre i EØS når det gjelder mer
king av all genmanipulert mat, S.tid. 2748-2749 
(19.3.97). 
(Jf. forrige sak.) 

12. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bedre kontrollen 
med sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker, 
S.tid. 2757-2758 (19.3.97). 
(Jf. sak 14.) 

13. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om begrensnin
gene i ordningen med omsettelige melkekvoter, 
S.tid. 3190-3191 (7.5.97). 
(Jf. sak 9.) 

14. M.spm. fra Anita Apelthun Sæle om restar av 
sprøytemiddel i 45 pst. av frukt og grønsaker som 
vert importert, og å syta for giftfri mat i kjøkken
avdelinga i Det norske huset, S.tid. 3292-3293 
(14.5.97). 
(Jf. sak 12.) 

15. M.spm. fra Terje RUs-Johansen om planene om å 
fjerne grensekontrollen av mat og dyr mot EU og 
EØS-landene, og advarsler fra helsedirektøren og 
Statens næringsmiddeltilsyn, S.tid. 3738-3739 
(4.6.97). 

16. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om ektefel
lers mulighet til å samordne melkeproduksjon når 
de driver produksjon på to bruk, S.tid. 3741 
(4.6.97). 
(Jf. sak 3.) 

17. Sp.spm. fra Syver Berge om at intensjonsavtalen 
Statens næringsmiddeltilsyn hadde med dei 6 re
gionale næringslaboratoria som var oppstarta i 
1992, er oppsagt, S. tid. 3759-3760 (4.6.97). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja 

umsetnaden av jordbruksvaror og i lov 25. juni 
1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående 
meieriselskaper. (Ny markedsordning for melk.) 
(Prisutjevningssystem for melk; overproduksjons
avgift; meieridrift utenom samvirkesystemet.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 26, Innst. O. 19, O.tid. 
193-198,201-204 (5.12.96), Besl. O. 33, L.tid. 18 
(10.12.96). Lov av 20. desember 1996. 
(7 forslag i Odelstinget, 1 fra FrP sendt Stortinget 
(ikke bifalt). Resten ikke bifalt. l forslag i Lagtin
get ikke bifalt.) 
(Jf. Il , 4.) 

2. Lov om kjøttproduksjon. 

Ot.prp. 72 (1995 - 96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 31, O.tid. 210-212, 237-240 (10.12.96), 
Besl. O. 35, L.tid. 20 (17.12.96). Lov av 10. januar 
1997. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Endringer i lov 5. april1963 nr. 9 om plantevern
middel m. v. og i visse andre lover. (Internkontroll 
for innsatsvarer i landbruket; regulering av for
varer; renter ved for sen betaling av avgifter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.3.97 fra landbruks
ministeren til næringskomiteen.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 56, lnnst. O. 58, O.tid. 
566-567 (17.4.97), Besl. O. 81, L.tid. 41 
(24.4.97). Lov av 9. mai 1997. 
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LIKESTILLING 

Se også: ARBEIDSVILKÅR, FAMILIE 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
848 Likestillingsombudet 
849 Likestillingsrådet 

(l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erna Solberg, Anders Talleraas, Anne

lise Høegh og Kjellaug Nakkim om deling av pen
sjonsrettigheter ved skilsmisse. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 642, Innst. S. 95, S.tid. 
2692-2698 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger. 
(l forslag fra H og KrF ikke bifalt. Forslaget i end
ret form og med tilslutning fra Sp, SV og KrF ved
tatt sendt Regjeringen.) 

2. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner og 
Ingvald Godal om endring av forskrift om opptak 
til regionale høyskoler (tilleggspoeng for militær
tjeneste). 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 27.1.94 fra 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 

om tilleggspoeng også for kvinner.) 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 2002, Innst. S. 108, S.tid. 
2861-2865 (14.4.94) og vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg og Eva Heier til 
endring av Grunnlovens §59. (Sikre kvinner og 
menn likeverdig representasjon på Stortinget.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 7, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 150, S.tid. 4169 (10.6.94). 
(Forslaget ikke bifalt med 118 mot 13 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om jenters situasjon i 

Forsvaret, i lys av oppfølgingen etter en voldtekt
sanmeldelse, S.tid. 738-739 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for at tariff
oppgjøret denne gangen skal komme lavtlønte 
kvinner i offentlig sektor til gode, S.tid. 1891 - 1892 
(12.1.94). 

3. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å stoppe praksisen 
ved Menighetsfakultetet med at mannlige prestes
tudenter kan nekte å ha øvelsesgudstjeneste sam
men med kvinnelige medstudenter, S.tid. 
2743-2744 (23.3.94). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om den kvinnediskri
minerende praksis i uførepensjonssaker som inn
strammingen av uførebegrepet har resultert i, 
S.tid. 2851-2853 (13.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
848 Likestillingsombudet 
849 Likestillingsrådet 

(l forslag fra RV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen, Eva Heir og Kjell

bjørg Lunde om tiltak for å oppnå lik lønn for 
arbeid av lik verdi. 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 290, Innst. S. 169, S.tid. 

3706-3722, 3727-3728 (6.6.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse ( dokumen
tets forslag 2-4). (Dokumentets forslag l avvist. 3 
forslag, herav 2 ikke bifalt. l forslag fra RV og ko
miteens henstilling vedr. tiltak som kan virke 
utjevnende på lønnsforskjellene mellom kjønnene, 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Olav Alstad om likestillingsom

budets uttalelse om at kvinnedominerte yrkesgrup
per, bl.a. sykepleiere, kan få bedre lønn hvis Nor
ge blir medlem av EU, ved å anlegge sak for EU
domstolen, S.tid. 539-540 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om å øke kvinnerepresenta-
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sjonen i kommunestyrer og fylkesting, S. tid. 
2440-2442 (8.3.95). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om kjønnsforskjeller i 
valg av yrkesutdanning som også preger fordelin
gen i inneværende skoleår, og tiltak i grunnskolen 
for å endre denne situasjonen, S.tid. 2454-2456 
(8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sette av en kvin
nelønnspott til neste hovedtariffoppgjør, S.tid. 
2466-2467 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Ola T Lånke om lengre arbeidsuke i 
kvinnedominerte yrker med hel- og døgnkontinu
erlig turnus enn i mannsdominerte yrker med kon
tinuerlig skiftarbeid, S.tid. 3560-3562 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i domstol/oven og straffeprosessloven 

m.m. (Endr. i utskytings- og loddtrekningsreglene 
for å sikre jevnere kjønnsfordeling blant lagrette-

medlemmer og meddommere.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 269, Innst. O. 35, O.tid. 
455-462 (23.3.95), Besl. O. 43, L.tid. 40 (6.4.95). 
Lov av 2. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringar i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling 
mellom kjønnene. (Endr. i generalklausulen -
positiv særbehandling av menn; omvendt bevis
byrde for arbeidsgiver; representasjon i offentlige 
utvalg; lønnsmessig og utdanningsmessig likebe
handling.) 
(Vedlegg: Høyringsinstansane.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 454, lnnst. O. 59, O.tid. 
727-746 (6.6.95), Besl. O. 64, L. tid. 55-56 
(13.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
(2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17 .11.95). 
Budsjett-kap.: 

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 
opplysningsarbeid m. v. 

848 Likestillingsombudet 
849 Likestillingsrådet 

(Jf. neste sak.) 
2. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 

Stortinget 2.11.95: «Det settes av en pott på 3307 
mill. kroner til heving av kvinne lønna i forbindelse 
med tariffoppgjøret 1996. - 935 mill. kroner til 
heving av minstelønna i stat og kommune til 
165 000 kroner fra l. mai 1996.-2372 mill. kroner 
til heving av lønna i kvinnedominerte stillinger 
med utdanning av 3-års varighet utover videre
gående skole. Lønna heves med 20 000 kroner pr. 
år med virkning fra l. mai 1996. Dette er yrker 
hvor kvinner ikke er gitt uttelling for utdanning og 
kompetanse.» 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over

sendt fra Odelstinget 7. desember 1995: «Stortin
get ber Regjeringen å utrede en likestillingsreform 
av personskattesystemet ved innføring av en skat
teklasse.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 7. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen vurdere erfarin
gen med skjønnsmessig deling av inntekt i felles 
næring ut fra et likestillingssynspunkt, samt 
muligheter for at felles formue fordeles likt mel
lom ektefeller på ligningsattesten.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Marit Nybakk pva. A og SV oversendt 
fra Odelstinget 21. mars 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å foreslå endring av likestillingsloven 
§ 2 første ledd, slik at det ikke gis unntak for 
utnevninger og tilsettinger innenfor Den norske 
kirke.» 
S.tid. 2986, 2987-2988 (26.3.96) og oversendt 
Regjeringen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om kjennelsen i EU

domstolen angående kjønnskvotering vil ra inn
virkning på norsk likestillingslovgivning, S.tid. 
304-305 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om tiltak for å oppnå 
likelønn for arbeid av lik verdi, S.tid. 2682-2683 
(6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringas inn
sats for likelønn ved tariffoppgjøret, S.tid. 
2684-2685 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om praktisering av 
kvoteordninga for utanlandsstudentar, S.tid. 
2809-2810 (13.3.96). 

5. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at to kvinner er 
blitt kvotert ut ved det nyvalgte kollegiet ved 
NTNU i Trondheim, S.tid. 3378-3379 (8.5.96). 
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IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Johanne Gaup, Unn Aarrestad og 

Marit Tingelstad om lov om endring i lov 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inn
tekt. (Endring av§ 16om ektefellers beskatning av 
formue og inntekt.) 

Dok. 8: 102 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 19, O.tid. 73-77 (7.12.95) og avvist. 
(l forslag i komiteen sendt Stortinget og bifalt, l 
forslag i Odelstinget fra SV og RV sendt Stortin
get, ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-2.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, 
opplysningsarbeid m. v. 

848 Likestillingsombudet 
849 Likestillingsrådet 

(l forslag fra RV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne

og familiedepartementet. (Kap. 846.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens sitt 
vedtak nr. 55/96 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokoll31 til EØS-avtala om EFTA-statene si 
deltaking i handlingsprogrammet til Fellesskapet 
på mellomlang sikt om like gode vilkår for menn 
og kvinner (1996- 2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/96 
av 28.10.96. 2. Rådsbeslutning av 22.12.95 (95/ 
593/EF).) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 1717, Innst. S. 105, S.tid. 
2417, 2419 (13.2.97). 
(Innst. S. 105 tilbakesendt komite pga. en inkurie 
og vedlagt protokollen i møte 6.3.97.) 
(Jf. sak 4.) 

3. Forslag fra Jorunn Hageler og Erik Solheim om at 
Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestil
lingsombudet og Forbrukerombudet. 
Dok. 8: 108 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 107, 
S.tid. 2525-2531,2543-2544 (27.2.97) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling Il om 
ombudenes roller og uavhengighet enstemmig 
bifalt.) 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens sitt 
vedtak nr. 55/56 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokoll31 til EØS-avtala om EFTA-statene si 
deltaking i handlingsprogrammet til Fellesskapet 
på mellomlang sikt om like gode vilkår for menn 
og kvinner (1996-2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/96 
av 28.10.96. 2. Rådsbeslutning av 22.12.95 (95/ 
593/EF). Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 19.2.97.) 

St.prp. 28, ref. S.tid. 1717, Innst. S. 127, S.tid. 
2619, 2631-2632 (6.3.97). 
(Jf. sak 2.) 

5. Likestillingspolitisk redegjørelse av barne- og fa
milieministeren (barnehager; kontantstøtte; tilpas
sede arbeidstidsordninger; kvinner i distriktene; 
lederstillinger; lønnsutvikling; utdannings- og yr
kesvalg; kvinnehelse; tiltak mot vold og seksuelle 
overgrep; internasjonalt likestillingsarbeid; Like
stillingsombudet; Likestillingsrådet; mannsrol
len). 
S.tid. 3155-3161 (6.5.97), S.tid. 3270-3288 
(13.5.97). 
(2 forslag fra H bifalt. l forslag fra Spikke bifalt.) 

6. Omorganisering av Likestillingsrådet til Kompe
tansesenter for likestilling- endringer i bevilgnin
ger under Barne- og familiedepartementet. (Kap. 
849; nytt kap. 847.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 213, S.tid. 
3821, 3824 (6.6.97). 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Solveig Sollie om ulik og kvinnediskri

minerende arbeidstidspraksis for turnusordninger 
i helsevesenet og skiftarbeid i næringslivet, S.tid. 
1619 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om at forsøksprosjektet 
med alarmer for voldstruede kvinner er utsatt, 
S.tid. 2290 (5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om at det ifølge en 
stor undersøkelse ennå er betydelige forskjeller på 
kvinners og menns lønns- og karrieremuligheter 
både i offentlig og privat sektor, S.tid. 2571-2573 
(5.3.97). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at kvinner får 
vansker med å være i jobb pga. mangel på plasser 
og voldsom prisøkning for skolefritidsordninga 
for 6-9-åringene i Oslo, S.tid. 2573-2574 
(5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å hindre at kvin
ner kommer dårligere ut enn menn i forbindelse 
med omstillingsprosessen i Telenor, S.tid. 
2697-2698 (12.3.97). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvorfor kvinner i 
landbruket ikke kan tjene opptil et halvt grunnbe
løp i tillegg til uføretrygden, slik andre kan, S.tid. 
2699 (12.3.97). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at arbeidsgivere 
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ved ansettelse av lærlinger i tradisjonelle guttefag 
velger gutter med middelmådige karakterer fram
for jenter med toppkarakterer, S.tid. 2702 
(12.3.97). 

8. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om når saken om ny 
organisasjonsmodell for Likestillingsrådet vil bli 
fremmet for Stortinget, S.tid. 2704-2705 
(12.3.97). 

9. Sp.spm. fra Erna Solberg om problemet med å få 
kvinner i ledende stillinger, og en strategi for å 
endre på dette f.eks . i de store statseide bedriftene, 
S.tid. 2705-2706 (12.3.97). 

l O. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å følge opp stor
tingsvedtak om atfedre skal få fulle fødselspenger 
uavhengig av morens stillingsbrøk, S.tid. 
2760-2761 (19.3.97). 

11. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om å 
fremme sak i inneværende sesjon om å endre like
stillingsloven slik at den også skal omfatte Den 
norske kirke, S.tid. 2885-2886 (9.4.97). 

12. Sp.spm. fra Erling Folkvord om avtale om likestil
ling i Forsvarsdepartementet fra 1985 og departe
mentsledelsens handlingsplaner de to-tre siste år. 
(Trukket tilbake), S. tid. 3552-3553 (28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling 

mellom kjønnene. (Kompetansesenter for likestil
ling; nedleggelse av Likestillingsrådet.) 
(Vedlegg: 1. Likestillingsombudets rolle og for
hold til departementet. 2. Høringsinstansene. Sær
skilt vedlegg: NOU 1995: 15 Et apparat for like
stilling. Leder Liv Hat/and.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 569, Innst. O. 86, O.tid. 
884-886, 903 (6.6.97), Besl. O. 118, L.tid. 58-59 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 
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LOKALFORVALTNING 

Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, 
KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: 2. og 3. Inntektssystemet - til
skudd til fylkeskommunene og kommunene 1994. 
Vedlegg til innst.: 1.-2. Brever av 1.11. og 2.11.93 
fra departementet med korreksjoner til St.prp. l. 3. 
Brev av 2.11.93 fra departementet med svar på 
spørsmål fra kommunalkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813 - 887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
35 70 Overføring fra Skattefordelingsfondet 

5 71 Utgijisutjevnende tilskudd til kommuner 
57 2 Utgijisutjevnende tilskudd til .fY/keskommu-

ner 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Overføring av midler til kap. 572 Utgifts
utjevnende tilskudd til fylkeskommuner i forbin
delse med avvikling av stykkprisforsøket ved sy
kehus i Hordaland.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg l, S.tid. 1595-1596 (9.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender uttalelse datert 

18. oktober 1993 vedrørende fylkeskommunens 
regionalpolitiske rolle. 
Ref. S.tid. 429 ( 4.11.93), og vedlagt protokollen. 

2. Forvaltningspolitisk redegjørelse av administra
sjonsministeren (omstillings- og fomyelsesarbeid; 
overføringsordninger; program for økt bruker
orientering; forsøk med offentlige servicekonto
rer; næringslivets rammebetingelser; program for 
statlige innkjøp; samspill mellom stat og kommu-

nesektor; fylkesmannens samordningsrolle; for
holdet mellom departementer og ytre etater; for
valtningsbedrifter, NSB, Postverket og Telever
ket; bruk av mål- og resultatstyring, budsjettarbei
det; lederutvikling; personalpolitikk, kompetan
seutvikling, l ikesti Il ingspo li tikk; seniorpolitikk). 
S.tid. 1871-1878 (11.1.94), S.tid. 1899-1931 
(debatt 18.1.94) og vedlagt protokollen. 
(2 forslag fra FrP og l forslag fra FrP og H - ikke 
bifalt.) 

3. Nærmiljøpolitikk. Utfordringer og satsing i den 
statlige nærmiljøpolitikken med vekt på samvirke 
mellom offentlige og lokale ressurser. 
St.meld. 29 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 98, 
S. tid. 2610-2620 (17.3.94). 

4. Kommuneøkonomien 1995 m.v. 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. Til
skudd til kommunesektoren 1994. 4. Reduserte 
lønnskostnader i kommunene som følge av diffe
rensiert arbeidsgiveravgift. 5. Den økonomiske si
tuasjonen i kommunene. 6. Øremerkede tilskudd.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 196, S.tid. 
4454-4474, 4476-4487, 4489-4492 (16.6.94). 
(14 forslag ikke bifalt. l forslag fra kommunalko
miteen sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om kommunenes og fylkes

kommunenes situasjon som følge av manglende 
samsvar mellom kostnader og tilførte midler ved
rørende nye pålagte reformer og oppgaver, S.tid. 
1546-1548 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om HVPU-reformen og 
uløste oppgaver vedr. de svært tungt pleietrengen
de og de tidligere ikke registrerte psykisk utvik
lingshemmede, S. tid. 3436-3438 (11.5.94). 
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1994-95 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. og 2. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene og kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906- 964 (2.11.94 ). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
3570 Overføring/ra Skattefordelingsfondet 

571 Utgiftsutjevnende tilskudd til kommuner 
572 Utgiftsutjevnende tilskudd til fYlkeskommu

ner 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Roy N. Wetterstad om direkte valg av 

ordførere og varaordførere i kommuner og fyl
keskommuner. 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 355, Innst. S. 109, S.tid. 
2729-2732 (23.3.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Interp. fra Øystein Djupedal om Agder-modellen 
for fordeling av tilskudd til grunnskolen, og om å 
forebygge utviklingen mot en mer sentralisert sko
lestruktur. S.tid. 2932-2950 (25.4.95). 

3. Ny behandling av forslag fra Morten Lund pva. 
Sp, vedtatt oversendt kommunalkomiteen i Stor
tingets møte 23. mai 1995: «Stortinget ber Regje
ringen legge til grunn at framtidige endringer i 
kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner 
hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folke
avstemning, har gått imot kommunesammenslut
ning.» 
S.tid. 3492-3494 (23.5.95), S.tid. 3523- 3524 
(29.5.95). (Presidentens forslag om å omgjøre 
oversendelsesvedtaket og ta forslaget opp igjen til 
avgjøre l se i Stortinget 
i samsvar med forretningsordenens § 30 annet 
ledd, enst. vedtatt. Forslag fra A om å utsette 
saken til et senere møte enst. vedtatt.) 
(Jf. neste sak og DISTRIKTSUTBYGGING Il, 2.) 

4. Forslag fra Morten Lund pva. Sp fremsatt i Stor
tingets møte 23. mai 1995 og vedtatt utsatt i Stor
tingets møte 29. mai 1995: «Stortinget ber Regje
ringen legge til grunn at framtidige endringer i 
kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner 
hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folke
avstemning, har gått imot kommunesammenslut
ning.» 
S.tid. 3628, 3629-3638 (1.6.95) og bifalt med 81 
mot 58 stemmer. 
(l forslag fra Roger Gudmundseth om å sende for
slaget til kommunalkomiteen uten realitetsvote
ring ikke bifalt med 81 stemmer for og 59 imot; 
2/3 flertall for å fravike hovedbestemmelsen i for
retningsordenens § 30, annet ledd, derved ikke 

oppnådd.) 
(Jf. forrige sak og DISTRIKTSUTBYGGING Il, 
2.) 

5. Kommuneøkonomien 1996 m.v. (Spesiell omtale 
av Reform 97 for grunnskolen - oppstart og finan
siering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Overføringer til kommunesektoren i 1995.4. Mak
simalskattøren for alminnelig inntekt fordelt på 
skattekreditorer. 5. Låne- og garantiansvar. Ved
legg inntatt i innst.: Uttalelse fra kirke-, utdan
nings- og forskningskomiteen til kommunalkomi
teens innstillingsutkast vedr. kap. 7 Grunnskolere
formen.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 216, S.tid. 
4152-4190, 4272-4277 (15.6.95). 
(27 forslag; l fra H om øremerket tilskudd for 
landslinjer bifalt, og l fra Sp, H og KrF om en plan 
vedr. landslinjetilbud sendt Regjeringen. Komi
teens innst. om oppstart av 6-årsreformen samt 
skolebygg- og stimuleringstilskudd- bifalt.) 

6. Kommune- og fylkes inndelingen. 
(Vedlegg: l. Hovedpunkter i Christiansen
utvalgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere 
om høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen 
mellom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon 
vedrørende kommuneinndelingen. 5. Dokumenta
sjon vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere 
om alternative løsninger. 7. Nærmere om hoved
stadsområdet. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

7. Forslag fra John l. Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om lovendringer som kan føre til større og reell 
brukerinnflytelse på alle relevante områder for 
offentlig tjenesteyting. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om å øke kvinnerepresenta

sjonen i kommunestyrer og fylkesting, S.tid. 
2440-2442 (8.3.95). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om kommunenes og fyl
keskommunenes muligheter til å medvirke i den 
igangsatte gjennomgang av inntektssystemet og 
systemet for finansiering av kommunesektoren, 
S.tid. 2591- 2592 (15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvorfor Nord-Nor
ge ikke er representert i utvalget som skal vurdere 
bl.a. inntektssystemet for kommuner og .fylkeskom
muner, S.tid. 2853-2854 (5.4.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om planene om pri
vatisering av offentlig virksomhet, sett i lys av 
erfaringene fra Esbjerg i Danmark hvor privatise-
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ring av bussdriften har ført til en langvarig streik, 
S.tid. 3018- 3019 (3.5.95). 

5. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om at Justisdepartemen
tet har opphevet et vedtak i Selbu kommunestyre 
om å heve aldersgrensen i politivedtektene som 
gir adgang til offentlige fester, til 16 år, S.tid. 
3586-3587 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kom

muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende. (Vaskeri og 
renseri, bygg og anlegg.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 221, Innst. O. 25, O.tid. 
247-252, 259-261 (19.12.94), Besl. O. 33, L.tid. 
27-28 (22.12.94). Lov av 17. februar 1995. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: Il. og Ill. Inntektssystemet. Til
skudd til kommunene og fylkeskommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
3570 Overføring/ra Skattefordelingsfondet 

5 71 Utgiftsutjevnende tilskudd til kommuner 
572 Utg~ftsutjevnende tilskudd til fylkeskommu-

ner 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

(l forslag fra Sp, H og KrF bifalt - vedr. kommu
nale egenandeler tilknyttet øremerkede tilskudd.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra William Engseth og Gunnar Skaug om 

en demokratisk styringsmodell for lokalsamfunnet 
på Svalbard. 
Dok. 8: 85 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 42, S.tid. 1638, 1680 (12.12.95) og vedtatt 
sendt Regjeringen til vurdering i den helhetlige 
gjennomgangen av Svalbard-samfunnet Stortinget 
har bedt om. 

2. Forslag fra John I. Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om lovendringer som kan føre til større og reell 
brukerinnflytelse på alle relevante områder for 
offentlig tjenesteyting. 
Dok. 8: 76 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 84, S.tid. 1712-1713, 1721 (14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Morten Lund, Anne Enger Lahnstein 
og Eva Lian om å utsette høringsfristen for Rattsø
utvalgets innstilling slik at alle kommuner og fyl
keskommuner kan få anledning til å uttale seg og 
lage konsekvensanalyser. 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2190-2198 (6.2.96), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(2 forslag ikke bifalt- l fra Johan 1. Jakobsen om 
komitebehandling og l fra Carl I. Hagen om 

direkte plenumsbehandling.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Børre Rønningen om utsatt hørings
frist på Rattsø-utvalgets innstilling. 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2191-2198 (6.2.96), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(2 forslag ikke bifalt- l fra Johan J. Jakobsen om 
komitebehandling og l fra Carl I. Hagen om 
direkte plenumsbehandling.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forvaltningspolitisk redegjørelse av administra
sjonsministeren (tilpasning til internasjonalise
ring, høyteknologisk informasjonssamfunn og 
endring i befolkningsstruktur; offentlighetsprin
sippet; kvalitetsforbedring og brukerorientering, 
offentlige servicekontor; oppgaveplikt for næ
ringslivet; bedre kommunikasjon gjennom IT; 
effektivitet og innsparing; omgjøring av etater til 
statsaksjeselskap og -foretak; rammevilkår for sty
ring; nytt økonomireglement; samordning av stat
lige innkjøp; koordinering på IT -området; om
organiseringer; lederrollen; likestilling; kompe
tanseheving; velferdsstaten). 
S.tid. 2503-2508 (27.2.96), S.tid. 2701-2746, 
2758-2759 (debatt 7.3.96). 
(2 forslag fra H, herav l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. Steigen kommunestyre sender uttalelse datert 
21. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets inn
stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

7. Sømna kommunestyre sender uttalelse datert 
16. februar 1996 vedrørende Rattsø-utvalget inn
stilling. 
Ref. S.tid. 2774 (8.3.96), og vedlagt protokollen. 

8. Sørreisa kommunestyre sender uttalelse datert 
6. mars 1996 vedrørende Rattsø-utvalgets innstil
ling. 
Ref. S.tid. 2868 (14.3.96), og vedlagt protokollen. 

9. Ringerike kommune sender kopi av skriv til Kom
munaldepartementet datert 14. mars 1996 med 
uttalelse fra kommunestyret vedrørende Rattsø
utvalgets innstilling. 
Ref. S.tid. 2989 (26.3.96), og vedlagt protokollen. 

10. Forslag fra Lars Sponheim om å endre kommune-
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lovens § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner 
og bedre innbyggernes adgang til informasjon og 
deltakelse. 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 2040, Innst. S. 170, S.tid. 
3209, 3224 (25.4.96) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

11. Forslag oversendt fra Odelstinget 25. april 1996: 
«Stortinget ber Regjeringa å vurdere endringer av 
kommuneloven, slik at hensynet til åpenhet kan 
bedres, uten at dette svekker de folkevalgtes inn
flytelse i budsjettarbeidet.» 
S.tid. 3419, 3447-3448 (13.5.96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, l.) 

12. Kommune- ogfylkesinndelingen. (Arbeids- og an
svarsfordeling mellom forvaltningsnivåene; vur
dering av todelt vegnett; regional statsforvaltning; 
konkurranseutsetting/privatisering av offentlige 
tjenester; reformbehov tilknyttet kommune- og 
fy lkesinndeling; interkommunalt samarbeid; 
lokaldemokratiets betydning i inndelingsspørs
mål, folkeavstemninger; nasjonalt inndelingsut
valg.) 
(Vedlegg: l. Hovedpunkter i Christiansenut
valgets utredning (NOU 1992: 15). 2. Nærmere om 
høringsuttalelsene. 3. Oppgavefordelingen mel
lom forvaltningsnivåene. 4. Dokumentasjon ved
rørende kommuneinndelingen. 5. Dokumentasjon 
vedrørende fylkesinndelingen. 6. Nærmere om 
alternative løsninger. 7. Nærmere om hovedstads
området. 8. Kart og tabeller. Litteraturliste. Jf. 
NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i 
et Norge i forandring. Leder Ragnar Christian
sen.) 
St.meld. 32 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 225, S.tid. 3932-3975, 3999-4001 
(7.6.96). 
(7 forslag, l fra SV og KrF sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. Resten ikke 
bifalt. 3 forslag til vedtak fra komiteen bifalt -
vedr. et forvaltningsnivåutvalg, interkommunalt 
samarbeid og ikke-behov for nasjonal inndelings
reform.) 

13. Kommuneøkonomien 1997 m.v. (Finansiering av 
Reform 97 for grunnskolen; forslag til endringer i 
inntektssystemet.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune. 3. Overføringer til kommu
nesektoren i 1996. 4. Maksimalskattøren for 
alminnelig inntekt fordelt på skattekreditorer. 
5.-6. Korreksjoner vedr. investeringer grunnsko
lereformen, sum investering og grunnlagsdata. 7. 
Kompensasjon til kommuner for driftskostnader 
til grunnskolereformen. 8. Kompensasjon til fyl
keskommuner, skyss 6-åringer. 9. Førsteårsvirk
ninger av nytt inntektssystem, med og uten regio
naltilskudd, kommuner. 10. Regneeksempel på 

beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjev
ningen. 11. Analyse av utgifter til lokale ruter. Jf. 
NOU 1996: l Et enklere og mer rettferdig inntekts
system for kommuner og fylkeskommuner. Delut
redning I fra inntektssystemutvalget. Leder Jørn 
Rattsø. Vedlegg til innst.: 1.-3., 3A.-3B. Brev
veksling mellom Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet v/statsråden og kommunalkomiteen. 4. Sps 
alternativ til inntektssystem. 5. SVs forslag til 
kostnadsindeks. 6. KrFs kommuneopplegg (1997) 
med gradert basistillegg, brev av 6.6.96 fra KrF til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet og svarbrev 
av 13.6.96.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 286, S.tid. 
4509-4557, 4599-4605 (20.6.96). 
(41 forslag, 5 bifalt- l fra Sp, H og KrF om til
skudd til psykisk utviklingshemmede, l fra Sp, SV 
og KrF om skoleledelse, 2 fra H om lærebøker og 
skolelederes rammevilkår og l fra komiteen om 
kompensasjon til kommunene tilknyttet Reform 
97. Komiteens innst. vedr. landslinjer bifalt.) 

14. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Sol
berg, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om å 
endre forskriftene om kompensasjon for merverdi
avgift slik at private virksomheter, som drives med 
kommunale eller fylkeskommunale midler, kan 
inkluderes i ordningen. 
Dok. 8: 99, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

15. Forslag fra Lars Sponheim til ny§ 82 i Grunnlo
ven. (Kommunalt selvstyre.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 8.) 

16. Forslag fra Morten Lund, Eva Lian og Terje Riis
Johansen til ny§ 110 di Grunnloven. (Lokalt selv
styre.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 11.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om urovekkende 

forskjeller mellom kommunene i Skole-Norge, 
S.tid. 44-45 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om lokal medvirkning 
i forvaltningen av nasjonalparkene, S.tid. 
293-294 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Paul Chajfey om muligheter for å 
stanse kommuner som ønsker å privatisere grunn
leggende tjenester, med eksempel i Bærum kom
mune som har planer om å privatisere vannforsy
ningen, S.tid. 1400-1401 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en oppford
ring fra statssekretær Kjølmoen til kommuner og 
fylkeskommuner om å omdanne e-verk til aksje
selskap ut fra risikovurderinger er i tråd med 
Regjeringens politikk, S.tid. 1537-1538 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Odd Eriksen om momsplikt på kjøp av 
tjenester mellom kommunale og fylkeskommunale 
helseinstitusjoner, S.tid. 1986-1987 (10.1.96). 
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6. Sp.spm. fra Tor Nymo om informasjon til distrik
tene om Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 
2090-2091 (24.1.96). 

7. Sp.spm. fra Håkon Giil om kort frist ved høyrings
opplegget for Rattsø-utvalet si innstilling, S.tid. 
2091-2092 (24.1.96). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om auke i overførin
gane til kommunesektoren i samband med omleg
ginga av inntektssystemet (Rattsø-utvalet si inn
stilling), S.tid. 2201-2202 (7.2.96). 

9. Sp.spm. fra Morten Lund om tildeling av skjønns
midler til fylkeskommunene, på bakgrunn av 
Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 2202-2203 
(7.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Eva Lian om utsettelse av høringsfris
ten for Rattsø-utvalgets innstilling, S.tid. 
2334-2335 (14.2.96). 

11. Sp.spm. fra Morten Lund om oversikt over <<frie 
korrigerte inntekter» for kommunene i rapport fra 
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi, S.tid. 2335-2336 
(14.2.96). 

12. Sp.spm. fra Morten Lund om forskningsinstitusjo
ner mister sin faglige troverdighet når de påtar seg 
oppdrag som kan føre til kritiske kommentarer til 
en offentlig utredning, S.tid. 2565-2566 
(28.2.96). 

13. Sp.spm. fra Morten Lund om forslaget om et nytt 
inntektssystem for kommunene vil bygge på utred
ninger om konsekvenser for distriktspolitikken, 
S.tid. 3363-3364 (8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endringer i 

lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner 
og .fylkeskommuner (kommuneloven). (Endring av 
lovens§ 44 og§ 45 slik at saksframlegg og innstil
linger fra administrasjonen ikke lenger kan unntas 
offentlighet, men må gjøres tilgjengelig for all
mennheten fra det tidspunkt de blir lagt fram for 
de folkevalgte representantene.) 
Dok. 8: 19, ref. O.tid. 170, Innst. O. 51, O.tid. 
294-299 (25.4.96), Besl. O. 56, L.tid. 32 
(23.5.96). Lov av 2. august 1996. 
(l forslag fra komiteen sendt Stortinget (bifalt) og 
l fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. TI, 10 og Il.) 

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 - del 
Il: Klageorgan og klagekompetanse - vurdering 
av de enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 301 (30.4.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Il. og Ill. Inntektssystemet. 
Tilskudd til kommunene og fylkeskommunene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

553 Forsøk 
3570 Overføring/ra Skattefordelingsfondet 

5 71 Rammetilskudd til kommuner 
3571 Tilbakeføring av forskudd 

572 Rammetilskudd ti/fylkeskommuner 
573 Overtakelse av lån til Husbanken 
581 Bolig- og bomiljøtiltak 

(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 2 forslag fra kommu
nalkomiteen bifalt, vedr. egenbetaling tilknyttet 
øremerkede tilskudd og forskuttering til Kristian
sund kommune.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Sol

berg, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om å 
endre forskriftene om kompensasjon for merverdi
avgift slik at private virksomheter, som drives med 
kommunale eller fylkeskommunale midler, kan 
inkluderes i ordningen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.9.96 fra Fi-

nansdepartementet til finanskomiteen v/Kristin 
Halvorsen.) 
Dok. 8: 99 (1995 - 96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 3, S.tid. 297-301 (18.10.96). 
(Forslaget i noe endret fonn bifalt med 55 mot 46 
stemmer.) 
(Jf. IV, 1.) 

2. Interp. fra Johanne Gaup om tiltak for å oppnå 
likestilling mellom samisk og norsk språk innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk. 
S.tid. 1642-1647 (11.12.96). 
(l forslag fra Sp om en finansieringsordning for å 
dekke merutgifter i forbindelse med tospråklighet 
i same loven, kap. 3 Samisk språk - bifalt.) 

3. Interp. fra Per-Kristian Foss om interessekonflik
ter som er en følge av statlige maktkonsentrasjo
ner og konkurransetilsynets rolle. 
S.tid. 2140-2148 (28.1.97). 

4. Interp. fra Eva Lian om lav valgdeltakelse ved 
kommune- og fylkestingsvalg. 
S.tid. 2307-2322, 2324-2325 (6.2.97). 
(2 forslag fra Sp, herav l om praktiske ordninger 
som kan bidra til større bruk av rådgivende folke
avstemninger bifalt.) 

5. Forslag fra Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og 
Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en 
melding om en strategi for statlig oppfølging av 
lokalsamfunn som er tuftet på typisk hjørnesteins-
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bedrifter 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 301, Innst. S. 131, S.tid. 
2772-2782, 2802 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp og SV, ikke bifalt. 2 for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

6. Forslag fra Rita H. Roaldsen, Odd Roger Enoksen 
og Johanne Gaup om at kommunene i Nord-Norge 
må få kompensert for ekstrautgifter knyttet til 
uværet i januar 1997. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2325, lnnst. S. 144, S.tid. 
2792-2795, 2803 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt.) 

7. Regional planlegging og arealpolitikk. 
(Vedlegg: l. Arealplanlegging i kommunene. 2. 
Nærmiljøarbeidet. 3. Dokumentasjon om med
virkning. 4. Status i fylkesplanleggingen og utvik
lingsarbeidet. 5. Konsekvensutredninger av større 
utbyggingstiltak. 6. Dokumentasjon av arealbruk 
og bosettingsutvikling. 7. Erfaringer fra miljøby
arbeidet og annet utviklingsarbeid. 8. Landskaps
bilde og estetikk.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 219, S.tid. 
3892-3904, 3955 (10.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. Komi
teens innst. om etableringsstopp for nye kjøpesen
tre bifalt.) 

8. Kommuneøkonomien 1998 m.v. (Ny forskrift for 
pleie- og omsorgtjenester; endr. i skattøre; inn
lemming av 3 øremerkede tilskudd i inntektssys
temet; psykisk utviklingshemmede; eldresatsing; 
skjønnsmidler; Reform 97; privatisering/konkur
ranseutsetting; resultatrapportering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Oversikt over skattører 1997. 4. Tall for sammen
lignbare kommuner. 5. Endr. i kostnadsnøkkelen 
for kommuner/fylkeskommuner. Omlegging av 
inntektssystemet 1997 og endr. i rammetilskudd 
som følge av nytt system for tildeling av midler til 
mennesker med psykisk utviklingshemming. 6.-7. 
Finansielle indikatorer, kommunene 1995, fylkes
kommunene 1994-1996.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 284, S.tid. 
4416-4432, 4531-4533 (19.6.97). 
(13 forslag, hvorav l ikke fremmet og resten ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om videreføring av 
vertskommunetilskuddet bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om at arbeidsledige folke

valgte får redusert dagpengeutbetaling fordi de 
mottar møtegodtgjørelse, S.tid. 1521-1522 
(4.12.96). 

2. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvor 
Regjeringen vil avbyråkratisere og effektivisere 
forvaltningen for å frigjøre ressurser til tjeneste
produksjon, S.tid. 2171-2172 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Bjørnar Olsen om å få oppfylt forut
setningen om et økt velferdstilbud i kommuner og 
fylker som lå bak stortingsflertallets budsjettøk
ning for kommunesektoren, S. tid. 2271-2272 
(5 .2.97). 

4. M.spm. fra Eva Lian om behovet for vekst i over
føringer til kommunesektoren, i lys av satsingen 
på ensengsrom, helse og en etterutdanningsre
form, S.tid. 2679-2680 (12.3.97). 

5. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å fremme mel
dingen om offentlighet i forvaltningen i løpet av 
vårsesjonen, da den ikke kom i mai som lovet, 
S.tid. 3745-3746 (4.6.97). 
(Jf. REGJERINGEN Il, 2.) 

6. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, framsatt av 
Håkon Giil om kraftig lokal motstand mot Coca
Co/as etablering i Robsrud Næringspark i Løren
skog, og sentrale myndigheters mulighet til å opp
tre som ombud for lokalmiljøet i slike tilfeller, 
S.tid. 3748 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 

A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 
nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kom
muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende, slik at 
loven også omfatter renhold. 
Dok. 8: 82 (1995-96), ref. O.tid. 348 (7.5.96), 
Innst. O. l, O.tid. 12, 26 (18.10.96) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner 
og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). 
(Særlovprosjektet - rettighetsregler, standardkrav 
og klageregler i lover forvaltet av kommuner og 
fylkeskommuner.) 
(Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 -del 
Il: Klageorgan og klagekompetanse - vurdering 
av de enkelte klagereglene.) 
Ot.prp. 51 (1995-96), ref. O.tid. 301 (30.4.96), 
Innst. O. 11, O.tid. 179, 190-191 (5.12.96), Besl. 
O. 32, L.tid. 17-18 (10.12.96). Lov av IO.januar 
1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 

3. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikker
hetsloven). 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 569 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 
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LOTTERI OG SPILL 

Se også: LANDBRUK, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
557 l Totalisatoravgift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169- 1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

3305 Inntekter fra Norsk Tipping AlS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune, kulturutvalget, sender 

uttalelse datert 14. februar 1994 vedrørende utvik
lingen av stønadsordningen «Tippemidler til an
legg for idrett og friluftsliv». 
Ref. S.tid. 2425 (24.2.94), og vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin
gen tillate begrenset rulettspill i Norge. 
(Vedlegg: Rundskriv G-2/92 fra Det kgl. Justis
og politidepartement.) 
Dok. 8: 19, ref. S.tid. 1869 (17.12.93) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om en tippekonkurranse i 

Dagens Næringsliv med seks flasker whisky som 
gevinst, S. tid. 323-324 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om kven som bør ha kon
sesjon for å drive totalisatorspelet i framtida, 
S.tid. 1880-1881 (12.1.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lotterier. 

Ot.prp. 58, ref. O. tid. 234 (3.5.94) og ikke behand
let. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 (4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
557 l Totalisatoravgift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

3305 Inntekter fra Norsk Tipping AS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin

gen tillate begrenset rulettspill i Norge. 
(Vedlegg: Rundskriv G-2/92 fra Det kgl. Justis
og politidepartement.) 
Dok. 8: 19 (1993-94), ref. S.tid. 1869 (17.12.93), 
lnnst. S. 31, S.tid. 1516-1518, 1520 (1.12.94) og 
awist. 
(Forslaget framsatt av H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

revurdere departementets nye krav til kommunale 
planer for å kunne behandle og imøtekomme søk
nader om tippemidler, S.tid. 305-306 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om at Norsk Tipping AlS 
ønsker å redusere/konsentrere antall kommisjo
nærer, og følgene for nærbutikkene i Distrikts
Norge, S.tid. 568-569 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Ola T Lånke om statlige pengespill 
som utkonkurrerer de private organisasjonene, og 
tiltak for å hindre at denne trenden fortsetter, S.tid. 
2858-2859 (5.4.95). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om lotteri/oven som 
skulle føre til en forenkling for lokale lotterier, og 
som ikke virker etter intensjonene, S.tid. 
3218-3219 (10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lotterier. 

Ot.prp. 58 (1993-94), ref. O.tid. 234 (3.5.94), 
Innst. O. 9, O.tid. 127-141 (1.12.94), Besl. O. 13, 
L.tid. 18-19 (16.12.94). Lov av 24. februar 1994. 
( 4 forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, l.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

3305 Inntekter fra Norsk Tipping AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 

5571 Totalisatoravgift 

(l forslag fra KrF vedr. pengepremier i lotterier 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om tiltak for å 

begrense dei uheldige verknadene av speleauto
matar på kjøpesenter og liknande stader, S.tid. 
3184- 3185 (24.4.96). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om kontroll med bin
goentreprenørane, S.tid. 3374-3375 (8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov l. juli 1927 nr. 3om veddemål ved 

totalisator. (Ny organisasjonsform for Norsk 
Rikstoto.) 
(Vedlegg: l . Referat fra møte i Landbruksdeparte
mentet 17. januar 1995. 2. Skisse til organisering 
av totalisatorspillet. 3. Brev fra Norsk Jockeyklub 
til riksmeklingsmann Reidar Webster mottatt 
24. april 1995. Vedlegg til innst.: 2 vedlegg med 
brevveksling mellom Landbruksdepartementet og 
næringskomiteen med diverse bilag.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 15, Innst. O. 41, O.tid. 
219-221 (7.3.96), Besl. O. 45, L.tid. 27 (26.3.96). 
Lov av 19. april 1996. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147- 1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

3305 Inntekter fra Norsk Tipping AS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348- 1354 
(26.11 . 96). 
Budsjett-kap. : 

5360 Det norske Pengelotteri 
557 l Totalisatoravgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 5571.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 70, S.tid. 1603, 
1613 (10.12.96). 

2. Interp. fra Tetje Riis-Johansen om automatspil
leinntektene i størst mulig grad skal tilfalle huma
nitære og samfunnsnyttige formål. 
S.tid. 2736-2742 (18.3 .97). 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å tillate kasino
virksomhet i Norge etter internasjonal standard og 
målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet. 
Dok. 8: 93 , ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om hvordan lotte

ri/oven har virket og er praktisert for humanitære 
organisasjoner, f.eks . Norsk Forbund For Svak
synte, S.tid. 3560-3561 (28.5.97). 
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LUFTFART 

Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 305 Gardermo-prosjektet, lån 
l 330 4330 Flytransport og Hurtigruten 
1332 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 
2450 5450 Luftfartsverket 

(l forslag fra Sp, H, SV, KrF og FrP bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Administ

rasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar og kollektivtrafikktiltak, Jernbaneformål og 
Post. (Ansvar for brannbiler på ikke-statlige fly
plasser; rullebaneforlenging Vigra og ekspedi
sjonsbygg Molde lufthavn.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam
ferdselsdepartementet. (Nasjonalt trenings- og 
kompetansesenter for sivil luftfart; Fornebu -
satellitt C; utsettelse av seteavagift på innenlands
ruter.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 2576, Innst. S. 120, S.tid. 
3347-3350 (9.5.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. I, l.) 

3. Forslag fra Paul Chaffey, Eilef A. Meland og Inge 
Myrvoll om tiltak mot økende forurensning fra 
flytrafikken som en følge av dereguleringen. 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 3220 (27.4.94) og ikke 
behandlet. 

4. Forslag fra Anneliese Dørum om at det gis billig
hetserstatning til husstander som må flytte fra 
egen bolig på Gardermoen i forbindelse med 
utbygging av ny hovedflyplass. 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å forhindre at 

Luftfartsverket reduserer åpningstidene ved ulike 
flyplasser som følge av flygelederkonflikten, 
S.tid. 312-313 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om gjennomføring av 
tiltak for å bedre sikkerhet og regularitet på kort
baneflyplasser, foreslått i en rapport fra Widerøes 
Flyveselskap AlS, S.tid. 716-718 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oversendt brev 
til Samferdselsdepartementet om flere brudd på 
forvaltningsloven ved saksbehandling i Luftfarts
verket, S. tid. 718 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å omgjøre flyha
varikommisjonens vedtak i forbindelse med fly
ulykken i Overhalla om ikke å utlevere rapporten 
fra flyets taleregistrator til politiet, S.tid. 718-720 
(17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å bevara og tilbake
føra til heimstaden Det Kgl. Magazinhus, bygt på 
Kongsberg 1720, flytta til Gardermoen i 1913, 
S.tid. 720 (17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Børre Rognlien om å få bekreftet at 
hovedinnflygningstraseen til Gardermoen ikke vil 
bli lagt over Groruddalen, S.tid. 1551-1552 
(8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om SAS' planer 
om å nedlegge virksomheten i Kristiansand, og 
muligheter for å opprettholde et internasjonalt til
bud fra Kjevik, S.tid. 1553-1554 (8.12.93). 

8. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om hvorvidt de fore
slåtte kraftlinjeoverføringene til Kollsnes vil 
berøre innflygingskorridorene til Flesland fly
plass, S.tid. 1554 (8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om prissamarbeid 
mellom SAS og andre selskaper på «interline»
flygninger hvis SAS avvikler flygningene på Kris
tiansand-København, S.tid. 1562-1563 (8.12.93). 

10. Sp.spm. fra Thorhild Widvey, framsatt av Ole 
Johs. Brunæs om en gebyrøkning for Luftfartsver
ket som først og fremst rammer enkeltpersoner 
ved fornyelse av flygersertifikat, S.tid. 1707-1708 
(15.12.93). 

11. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om saksbehandlingen da 
Partnair-jlyet som forulykket i 1989, ble importert 
i 1986 og innført i Norges Luftfartøyregister, S.tid. 
1938- 1939 (19.1.94). 

12. Sp.spm. fra Tor Nymo om at SAS, Braathens 
SAFE og Widerøe skal ha «snakket sammen» om 
å opprettholde normalprisene på flybilletter, S.tid. 
2011 - 2012 (2.2.94). 

13. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om flytting av flyet 
Gloster Gladiator fra Gardermoen til Bodø, i lys 
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av en klausul fra tidligere eier, S.tid. 2028 - 2029 
(2.2.94). 

14. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om å få gjennomført 
Stortingets forutsetning om full erstatning til 
grunneiere som måtte avstå eiendom ved bygging 
av hovedflyplass på Gardermoen, S.tid. 
2085-2086 (9.2.94). 

15. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om fremdriftspla
nen for planbehandlingen og reguleringsplanene 
for den nye Gardermobanen og investeringsram
mene for banen, S.tid. 2086-2087 (9.2.94). 

16. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvilken strategi 
som foreligger for salg av Fornebu-området, med 
bygg og anlegg, i forbindelse med etableringen av 
ny hovedflyplass på Gardermoen, S.tid. 
2087-2088 (9.2.94). 

l 7. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om hvordan statsrå
den vil orientere Stortinget om fremdriften i 
utbyggingen av hovedflyplass på Gardermoen, 
S.tid. 2088 (9.2.94). 

18. Sp.spm. fra Syver Berge om kva framdrift Luft
fartsverket har når det gjeld å starte makeskifte for 
å løyse grunneigarspørsmål i samband med fly
plassutbygginga på Gardermoen, S.tid. 
2327-2328 (23.2.94). 

19. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å medvirke til at 
ca. 35 historisk verdifulle fly som ikke skal benyt
tes av flymuseet i Bodø, tar en forsvarlig behand
ling og tilgjengelighet, S.tid. 2342-2343 
(23.2.94). 

20. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om en egnet hall til
knyttet den nye hovedflyplassen for utstilling av 
de historiske flyene som ikke skal til Bodø, S.tid. 
2740-2741 (23.3.94). 

21. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å redu
sera skadelege utslepp frå flytrafikken, m.a. 
nitrøse gassar, S.tid. 2958-2959 (20.4.94). 

22. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om føl
gjer for næringslivet i distrikta av eit dårlegare 

flytilbod for enkelte område, t.d. Ålesund, etter at 
det vart opna for fri konkurranse i luftfarten, S.tid. 
3282-3283 (4.5.94). 

23. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av Magnar 
Sortåsløkken om et forslag i et internt notat i Luft
fartsverket om nedlegging av en rekke småflyplas
ser, bl.a. Mehamn, Berlevåg og Båtsfjord, S.tid. 
3283-3284 (4.5.94). 

24. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn omflysamordningen 
på Bardufoss mellom Forsvaret og SAS, S.tid. 
3304-3305 (4.5.94). 

25. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å sikre en variert 
boligmasse på Fornebu på arealene som blir fri
gjort etter nedleggelsen av flyplassen, S.tid. 
3824-3825 (1.6.94). 

26. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om en uhildet gjennom
gang av Flyhavarikommisjonens arbeid ved
rørende flyulykken på Værøy påsken 1990, S.tid. 
3825-3826 (1.6.94). 

27. Sp.spm. fra Solveig Sollie om finansiering av kort-
baneflyplassene og AFIS-tilskudd, S.tid. 
3827- 3828 (1.6.94). 

28. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om å gi huseierne som 
må flytte fra Gardermoen pga. flyplassutbyggin
gen, en kompensasjon som står i forhold til de 
økonomiske og sosiale ulempene, S.tid. 
3828-3829 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 

m.m. (Seteavgift på norske innenriksruter til fi
nansiering av statens kjøp av flyrutetjenester; 
tvangssalg av utenlandske luftfartøyer og opp
hevelse av bestemmelse i tvangsfullbyrdelses
loven.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 33, Innst. O. 17, O.tid. 
135-138 (10.2.94), Besl. O. 30, L.tid. 16 (17.2.94). 
Lov av 11. mars 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap. : 

131 O 431 O Flytransport 
1311 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 
1312 Oslo Hovedflyplass AS 
2450 5450 L'-iftfartsverket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam

ferdselsdepartementet. (Administrasjon - Gar
dermo-prosjektet; revidert budsjett for Luftfarts
verket; Dok. 8: 65 (1993-94) om forslag fra 
Anneliese Dørum om billighetserstatning i forbin
delse med Gardermo-utbyggingen.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

2. Forslag fra Paul Chaffey, Eilef A. Meland og Inge 
Myrvoll om tiltak mot økende forurensning fra 
flytrafikken som en følge av dereguleringen. 
Dok. 8: 40 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
Innst. S. 64, S.tid. 1702 (20.12.94) og vedlagt pro
tokollen. 

3. Forslag fra Eva R. Finstad, Bjørn Hernæs og An-
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ders C. Sjaastad om å anmode Regjeringen om 
snarest å oppta forhandlinger med stiftelsen Mili
tærhistorisk Forum Østlandet med sikte på å iva
reta og stille ut den del av Forsvarsmuseets fly
samling som ikke flyttes til Bodø. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 25.11.94 fra 
forsvarsministeren til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 290, Innst. S. 120, S.tid. 
2893-2898, 2899-2900 (6.4.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 

4. Statens engasjement i regional luftfart. 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 128, S.tid. 
3072-3099, 3127-3129 (4.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (3 forslag ikke bifalt. Komi
teens innstilling vedr. statlig støtte til Dagali, 
Stord og Skien lufthavner vedtatt.) 

5. Ein del1øyvingsendringar m.v. på Samferdselsde
partementets område. (Tilskudd til flyplasser, 
Luftfartsverket, nytt kap. 5623 Aksjer i Det Nors
ke Luftfartsselskap A/S.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 179, S.tid. 
4255-4264, 4284-4287 (15.6.95). 

6. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Ragnhild 
Queseth Haarstad om nattestenging av hovedfly
plassen på Gardermoen. 
Dok. 8: 96, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om avtalen som er 

inngått med flygelederne og lønnsprinsippene for 
statens virksomheter, S.tid. 311 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om at sivil 
luftfart påføres store merutgifter grunnet uhen
siktsmessig organisering av europeisk lufttrafikk-

tjeneste, og tilpassing av den norske tjenesten til 
en ny modell, S.tid. 312 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at økte inntekter i 
forhold til budsjett skulle brukes på tiltak for økt 
sikkerhet og regularitet på kortbanenettet, S.tid. 
313-314 (19.10.94). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å sikre en ny 
avtale mellom Luftfartsverket og tårnpersona/et 
av hensyn til beredskapen ved en rekke kortbane
flyplasser. (Trukket tilbake), S.tid. 323 (19.10.94). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om utar
beiding av en analyse over den totale forurensin
gen som vil ramme grunnvannsbassenget på Gar
dermoen når hovedflyplassen er ferdig utbygd, 
S.tid. 2088-2089 (1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om bioenergi vil bli 
brukt på den nye hovedflyplassen på Gardermoen, 
S.tid. 2310-2311 (22.2.95). 

7. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om hvorfor tilbud om 
kjøp av boliger i områdene nærmest hovedflyplas
sen på Gardermoen ikke gis til beboerne på Midt
skogen, S.tid. 2749-2750 (29.3.95). 

8. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om kvifor det i 
praksis er innført generelt forbod mot landing for 
militær flytrafikk på Lista flystasjon, som ikkje 
skal nedleggjast før l. juli 1996, S.tid. 2867 
(5.4.95). 

9. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om politiske 
signaler om at flyplassen på Gardermoen skal 
være nattåpen, og hvorfor det ikke blir tatt hensyn 
til de kraftige reaksjonene fra lokalbefolkningen i 
saken, S.tid. 2959-2960 (26.4.95). 

l O. Sp.spm. fra Johanne Gaup om det blir nødvendig 
å stenge småjlyplasser pga. underskudd på Gar
dermoen, S. tid. 3570-3571 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 

1310 4310 Flytransport 
1311 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 
1312 Oslo Hovedflyplass AS 
2450 5450 Luftfartsverket 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Samferd
selsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 

Budsjett-kap.: 

5492 Betalingfra Luftfartsverket vedrørende For
nebu 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfartsselskap AlS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Sam-

ferdselsdepartementet. (Kap. 1310/4310 og kap. 
1311.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1696 (13.12.95). 

2. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Ragnhild 
Queseth Haarstad om nattestenging av hovedfly
plassen på Gardermoen. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 21.11.95 fra 
Samferdselsdepartementet til samferdselskomi
teen.) 
Dok. 8: 96 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 58, S.tid. 1777-1786, 1787-1788 
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(15.12.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

3. Kontrollsentralen Oslo ATCC i Røyken- oriente
ring om utsett opning. (Ny flygekontrollenhet.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 113, S.tid. 
2360-2365 (15.2.96). 
(1 forslag fra komiteen om en orientering om tiltak 
som kan imøtekomme behovene for flygeledertje
nester, enstemmig bifalt.) 

4. Ein del løyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Tilskudd til fly
ruter og flyplasser, hotellbygg på Gardermoen, in
tegrering av regionene Fornebu og Gardermoen i 
Oslo Hovedflyplass AS.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450, Innst. S. 278, 
S.tid. 4384- 4405, 4412-4415 (17.6.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

5. Redegjørelse av justisministeren om myndighete
nes redningsarbeid m .v. i anledningjlykatastrofen 
på Svalbard. 
S.tid. 4756-4763, 4765 (26.9.96). (Partigruppene 
ble gitt anledning til en kort kommentarrunde.) 

6. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 480 
post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbin
delse med flyulykken på Svalbard. 
St.prp. 90, ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om realisering av et 

bioenergianlegg på Gardermoen , S.tid. 300 
(25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen , framsatt av Mag
nus Stangeland om utlevering av taleregistratoren 
fra Widerøe-flyet som havarerte ved Namsos i 
1993 til lagmannsretten, S.tid. 931-932 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om hvorfor den eneste 
skolen som tilbyr helikopterutdanning i Norge, 
«European Flight Training Center» på Torp i 
Vestfold, ikke gir rett til lån i Statens lånekasse for 
utdanning, S.tid. 1544-1545 (6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om bruk 
av kommunehelsetenestelova for å få fram helse
messige konsekvensar ved hovudjlyplassen på 
Gardermoen, S.tid. 1553 - 1554 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om samsvar 
mellom foreslåtte erstatningsbeløp og de avståel
ser av landbruksareal og gårdsanlegg som følger 
av Gardermoutbyggingen, S.tid. 1979 (10.1.96). 

6. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forutsetningen om 
transport av drivstoff til hovedflyplassen på Gar
dermoen med jernbane fortsatt står ved lag, S.tid. 
1979-1980 (10.1.96). 

7. Sp.spm. fra Syver Berge om makeskifte på Gar
dermoen, der bindingstida for areal tilhøyrande 
Opplysningsvesenets fond er satt til 90 år, S.tid. 
1980-1981 (10.1.96). 

8. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om utbyggingen av 
Gardermoen følger fremdriftsplanene , og om 
utbyggingskostnadene er i henhold til de vedtatte 
budsjetter, S.tid. 1981-1982 (10.1.96). 

9. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bruk av den eldste 
delen av Fornebu som småflyplass i staden for å 
bygge ut Eggemoen, S.tid. 2058 (17.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bruk av engelske 
namn på blad utgjevne av Luftfartsverket og NSB, 
S.tid. 2430 (21.2.96). 

11 . Sp.spm. fra Eva R. Finstad om Luftfartsverkets 
erverv av private eiendommer med grus- og san
dressurser uten kompensasjon, S.tid. 2432 
(21.2.96) . 

12. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om tillatelse til Luft
fartsverket til fortsatt utslipp av glykol i Lysaker
fjorden, S.tid. 2572-2573 (28.2.96). 

13. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om servering av vin 
på innenlandske flyruter, S.tid. 2953 (20.3 .96). 

14. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikring av nødven
dig rekruttering til flygeryrket, S.tid. 2953-2954 
(20.3.96). 

15 . Sp.spm. fra Johanne Gaup om framdrift i planer 
og arbeid med oppgradering av Kirkenes lufthavn , 
S.tid. 3003 (27.3 .96). 

16. Sp.spm. fra Johanne Gaup om øking i flyprisene 
etter liberalisering av luftfarten, S.tid. 3178-3179 
(24.4.96). 

17. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om Luftfartsverkets 
anking av en dom ved skjønnsretten som gikk ut 
på å betale 11 kr pr m2 for en ekspropriert eiendom 
i Tromsø, S.tid. 3365-3366 (8.5.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1310 4310 Flytransport 

l 3 l l Tilskudd til regionale flyplasser 
l 3 l 2 Oslo Lufthavn AS 
2450 5450 Luftfartsverket 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Samferd
selsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
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Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5492 Betaling fra Luftfartsverket vedrørende For
nebu 

5623 Aksjer i SAS Norge ASA 
3. Ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet 

Postverket m.m. (3 års enerett for Widerøes Fly
veselskap på regionale flyruter; statlig overtakelse 
av 5 regionale lufthavner.) 
St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1005, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1680-1681, 1691-1692 
(13.12.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 480 

post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbin
delse med flyulykken på Svalbard. 
St.prp. 90 (1995 - 96), ref. S.tid. 4767 (30.9.96), 
Innst. S. 20, S.tid. 737, 766 (6.11.96). 

2. Endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på 
Samferdselsdepartementets område. (Kap. 1310/ 
4310 og 1312.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 82, S.tid. 
1681-1684, 1692- 1694 (13.12.96). 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad pva. H oversendt 
fra Odelstinget 21. januar 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å fremme nødvendige forslag til 
lovendringer og eventuelt andre tiltak med sikte 
på å få en mest mulig effektiv bekjempelse av fly
kapring. Regjeringen anmodes videre om å gjen
nomgå sine interne prosedyrer i slike saker.» 
S.tid. 2333, 2335 (11.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. neste sak og !NNV ANDRERE IV, 2.)) 

4. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. januar 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå reg
ler og sine interne prosedyrer med sikte på å få en 
mest mulig effektiv bekjempelse av flykapring, og 
på denne bakgrunn eventuelt foreslå lovendringer 
og andre tiltak.» 
S.tid. 2334, 2335 (11.2.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. forrige sak og INNVANDRERE IV, 2.) 

5. Hammerfest kommune sender skriv datert 19. feb
ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet ved
rørende uakseptable flypriser i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 

6. Forslag fra Hans J. Røsjorde, Per Olaf Lundteigen 
og Rolf Ketil Bjørn om å utrede fortsatt bruk av 
deler av Fornebuområdet som småflyplass. 
(Vedlegg: Utviklingstrekk i forbindelse med etab
lering av småflyplass til erstatning for Fornebu. 
Vedlegg til innst.: 2 brev av 19.2.97 og 14.3.97 fra 
Samferdselsdepartementet til samferdselskomi
teen.) 
Dok. 8: 21, ref. S.tid. 1442, Innst. S. 153, S.tid. 
3044-3052, 3071-3072 (24.4.97) og avvist. 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

7. Ein del løyvingsendringar m. v. for 1997 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Kap. 1311, rente-

kompensasjon vedr. statlig overtakelse av regio
nale lufthavner; kap. 1312.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 

8. Skandinavisk luftfartspolitikk og forlengelse av 
SAS-samarbeidet. 
(Vedlegg: l. Notat av 24.2.97 til Kommunika
tionsdepartementet, Samferdselsdepartementet og 
Trafikministeriet, vedr. det skandinaviske luft
fartssamarbejde. 2. Endring av overenskomst, 
utkast 18.9.96. 3. SAS konsortialoverenskomst. 4. 
Utkast til vedtekter for SAS Norge ASA (tidligere 
Det Norske Luftfartselskap AlS).) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2676, lnnst. S. 175, S.tid. 
3466-3475 (23 .5.97). 
(2 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt og l fra H 
om sikkerhetskrav til «open sky»- og «wet-lease»
avtaler enstemmig bifalt.) 

9. Interp. fra Eva Finstad om lovendringsvedtak og 
domstolsvedtak som angriper eiendomsretten m.v. 
S.tid. 3574-3582 (29.5.97). 

10. Norsk luftfartsplan 1998-2007. (Kryssubsidiering 
mellom flyplasser; nytt kontrolltårn på Sandefjord 
lufthavn; kollektivtransport til hovedflyplas
sen;miljø- og sikkerhetstiltak; funksjonshem
mede; forskuttering fra lokale myndigheter; øko
nomisk utvikling for Oslo Lufthavn AS; småfly
plass for Oslo-området; ny flyplass i Båtsfjord.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 228, S.tid. 
4064-404064-4077, 4097- 4098 (12.6.97). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. De øvrige ikke 
bifalt. l forslag fra komiteen enstemmig bifalt.) 

11. Endra løyvingsvedtak for Oslo Lufthavn AS og 
NSB Gardermobanen AS. (Kap. 1312 og 1352.) 
St.prp. 82. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om bedre merking av 

kraftledninger for å unngå luftfartsulykker, S.tid. 
1365 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å fyl
gja opp konklusjonane i ein ekstern kvalitetsrevi
sjon av grunnervervet i Gardermoprosjektet også i 
NSB og Vegvesenet, S.tid. 1366-1367 (27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om flukt av flygere fra 
Forsvaret til det sivile, S.tid. 1372-1373 
(27 .11.96). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre nødvendig 
utdanning til jlygeryrket, S.tid. 1377-1378 
(27.11.96). 

5. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å tillate kjøp av 
tollfri spritkvote ved ankomstjlyplassen ut fra sik
kerhetsrisikoen flygerne mener slik varefrakt 
medfører, S.tid. 1527-1528 (4.12.96). 
(Jf. sak 9.) 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om den aukande inter
essen for å etablere direkte ruter mellom Torp og 
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utlandet, og å la trafikken utvikle seg fritt, S.tid. 
2076 (22.1.97). 

7. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om Oslo lufthavns 
begrensede muligheter for tildeling av nye slots, 
og tiltak for å øke slotstilgangen, S.tid. 2077 
(22.1.97). 

8. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å vurdere om luft
fartsavgiftene er for høye i forhold til nivået i EU, 
i lys av faren for at Braathens SAFE A.S. må ned
legge motordivisjonen på Sola, S.tid. 2279-2280 
{5.2.97). 

9. Sp.spm. fra Are Næss om adgang til kjøp av 
avgiftsfri alkohol ved hjemkomst fra utlandet og 
Regjeringens mål om redusert alkoholforbruk, 
S.tid. 2285 (5.2.97). 
(Jf. sak 5.) 

10. M.spm. fra Jorunn Hage/er om å undersøke om 
trenings angrep på sivile fly og helikoptre fra mili
tære fly har forekommet i nyere tid, og eventuelt 
få slutt på slik praksis, S.tid. 2487 (26.2.97). 

11. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å sikre at Stortin
gets intensjoner om integrert utsmykning for 
hovedflyplassen på Gardermoen blir oppfylt, S.tid. 
2500-2501 (26.2.97). 

12. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å be den britiske 
flyhavarikommisjonen om ein uhilda gjennom
gang av det tekniske dokumentasjonsmaterialet 
frå funna som vart gjort på vraket etter flyulykka i 
Mehamn, S.tid. 2502- 2503 (26.2.97). 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om tiltak for å redusere 
prisene i lufttrafikken i Nord-Norge og mellom 
Nord-Norge og Sør-Norge, S.tid. 2503-2504 
(26.2.97). 

14. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte i 
Statens lånekasse til elever ved Norwegian Avia
tion College i Bardufoss, S.tid. 2570 (5.3.97). 

15. M.spm. fra Ole Johs. Brunæs om hvorvidt sam
ferdselsministeren har mistet kontrollen over 
utbyggingen av Oslo lufthavn AS og tilhørende 
transportløsninger, S.tid. 2870-2871 (9.4.97). 

16. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å sikre gjennom
føringen av bioenergianlegget på Gardermoen, da 

Gardermoen Fjernvarme bare har fått 1,5 mill. av 
de omsøkte 3 mill. kr for 1997, S.tid. 2928-2929 
(16.4.97). 

17. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å sikre området 
Brudalen-Røgler på Gardermoen for videre land
bruksvirksomhet, slik det så ut i statlig regule
ringsplan i forbindelse med hovedflyplassutbyg
gingen, S.tid. 3014-3015 (23.4.97). 

18. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om å få gjennomført 
makeskifte for Ullensaker kapellangård og grunn
eiere på Gardermoen, S.tid. 3015 (23.4.97). 
{Jf. neste sak og SKOGBRUK I, l.) 

19. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å få gjennomført 
makeskifte for grunneiere berørt av Gardermout
byggingen, med bruk av Statskogs Lundberg skog, 
S.tid. 3015-3016 (23.4.97). 
(Jf. forrige sak og SKOGBRUK I, l.) 

20. M.spm. fra Magnus Stangeland om tiltak for å 
auka tryggleiken innanfor luftfarten, S.tid. 3292 
(14.5.97). 

21. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om et ønske fra flypas
sasjerer til den nye hovedflyplassen om innboa
king på OsloS og helst også på toget og andre sta
sjoner, S. tid. 3303-3304 (14.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov Il. juni 1993 nr. 101 om luftfart. 

(Endring av foreldelsesfrist for adgang til å reise 
straffesak ved overtredelse av luftfartsloven.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 390, Innst. O. 49, O.tid. 489 
(27.2.97), Besl. O. 72, L.tid. 35 (20.3.97). Lov av 
25. april 1997. 

2. Lov om at tilsatte i NSB og Luftfartsverket mel
lombels skal behalde visse rettar etter teneste
mannslova ved overgang til respektive NSB Rei
sebyrå NS, NSB Biltrafikk AlS, Malmtrafikk A/S 
og OSLO Lufthavn NS. 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 570, lnnst. O. 82, O.tid. 782, 
790-791 (29.5.97), Besl. O. 102, L.tid. 52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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LØNN 

Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, FERIE, SYSSELSETTING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 

2542 Statsgarantifor lønnskrav ved konkurs m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender uttalelse datert 

18. oktober 1993 vedrørende forhandlingsansvar 
for lærere. 
Ref. S.tid. 429 (4.11.93), og vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 9. desember 1993: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag som sikrer at den 
enkelte bedrift, etter søknad til departementet, kan 
fritas for lønnsplikt under permittering ved for-
skjellige former for rullerende permittering.» 
S.tid. 1764 (16.12.93) og sendt kommunalkomi
teen. 
(Jf. neste sak og IV, l og 2.) 

3. Forslag fra Børre Rønningen om å be Regjeringen 
fremme forslag som sikrer at den enkelte bedrift, 
etter søknad til departementet, kan fritas for lønns
plikt under permittering ved forskjellige former 
for rullerende permittering. Innst. S. 122, S.tid. 
4154, 4159 (9.6.94) og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak og IV, l og 2.) 

4. Lønnsregulering av de offentlige tjenestemenn 
m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll. 2. Lønninger for arbeids
takere i staten fra l. mai 1994 Tabell A - Hoved
lønnstabell og B - Tilleggslønnstabell. 3. Innar
beiding av ny lønnstabell i lønnsrammesystemet. 
4. Nye lønnsrammer fra l. juli 1994. 5. Forhand
lingssteder ved lokale forhandlinger. 6. Pensjons
givende variable tillegg. 7. Protokolltilførsler.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3812, Innst. S. 198, S.tid. 
4508-4511,4516-4517 (16.6.94). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7 for endr. vedtak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om når 

den bebudede proposisjonen om endring av lov 
om lønnsplikt under permittering vil bli fremmet, 
S.tid. 711 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for at tariff
oppgjøret denne gangen skal komme lavtlønte 

kvinner i offentlig sektor til gode, S.tid. 1891-1892 
(12.1.94). 

3. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om praksisen med op
sjonsavtaler for toppledere i næringslivet, også i 
selskaper hvor staten har vesentlige eierposisjo
ner, og offentliggjøring av slike avtaler, S.tid. 
1970-1971 (26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tilsidesetting av 
kommunestyrevedtak i Odda om at firma som skal 
utføre bygge- og anleggsoppdrag, skal ha tariffav
tale, S.tid. 3693 (25.5 .94). 

5. Sp.spm. fra Børre Rønningen om at det NOR-re
gistrerte ferjerederiet Co/or Line sin bruk av ulike 
tariffavtalar for same type arbeid, avhengig av na
sjonalitet og bustad, har utelukka erfarne norske 
sjømenn, S.tid. 3842-3843 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt 

under permittering. (Utvidelse av perioden uten 
lønnsplikt til 52 uker innen en løpende 18 måne
ders periode.) 
(Vedlegg: Jf.: NOU 1993: 19 Erfaringer med lov 
om lønnsplikt under permittering. Leder Henning 
Strand.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 9, Innst. O. 11, O.tid. 60-78 
(9.12.93), Besl. O. 12, L.tid. 9 (14.12.93), Besl. L. 
l, O. tid. 117 (17.12.93), Besl. O. 26, L.tid. 14 
(20.12.93). Lov av 20. desember 1993. 
(7 forslag i Odelstinget, hvorav 1 fra SV sendt 
kommunalkomiteen (via Stortinget), l fra RV 
sendt kommunalkomiteen. 2 forslag i Lagtinget, 
hvorav l bifalt (lagtingsanmerkning). Anmerknin
gen ikke bifalt ved 2. gangs behandling i Odelstin
get) 
(Jf. neste sak og Il, 2 og 3.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om endring av § 3 
nr. l i lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lov om lønns
plikt under permittering. (Fritak for lønnsplikt ved 
rullerende permitteringer.) 
(Vedlegg: Brev fra Kommunal- og arbeidsdepar
tementet, statsråden til kommunalkomiteen, datert 
16. februar 1994, vedr. forslagene fra RV og SV 
om endr. i permitteringsloven.) 
Innst. O. 33, O.tid. 341-350 (2.6.94) og avvist 
med 42 mot 28 stemmer. 
(Jf. forrige sak og Il, 3.) 

3. Endringer i lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
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statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon. 
(Privat sektor fra fylte 64 år.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 273, Innst. O. 74, O.tid. 
617-619 (14.6.94), Besl. O. 78, L. tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Simonsen om lov 

Lønn 

om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3om poli
tiet. (politiloven). (Om opprettelse av en fast 
lønnsnemnd for politiet.) 
(Vedlegg: «Arbeidsgiverenes diktatur>> av Høyes
teretts-justitiarius Emil Stang.) 
Dok. 8: 80, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2 542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regulering av lønnen for Høyesteretts medlem

mer. Innst. S. 44, S.tid. 1469 (30.11.94). 
2. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 

3. Forslag fra Inge Myrvoll om å be Regjeringen 
instruere styret i Telenor til ikke å gi lønnsøkning 
til administrerende direktør Tormod Hermansen. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2185-2188 (7.2.95), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde om å sende saken 
til samferdselskomiteen ikke bifalt.) 

4. Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. 
(Lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell.) 
(Vedlegg: Eksempel på tilsettingskontrakt for 
militære leger/tannleger i Forsvaret med redusert 
arbeidstid.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1607, Innst. S. 108, S.tid. 
2878-2886, 2899 (6.4.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Kristin Halvorsen, Eva Heir og Kjell
bjørg Lunde om tiltak for å oppnå lik lønn for 
arbeid av lik verdi. 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 290, Innst. S. 169, S.tid. 
3706-3722, 3727-3728 (6.6.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse ( dokumen
tets forslag 2-4). (Dokumentets forslag l avvist. 3 
forslag, herav 2 ikke bifalt. l forslag fra RV og ko
miteens henstilling vedr. tiltak som kan virke 
utjevnende på lønnsforskjellene mellom kjønnene, 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 12. juni 1995: «Regjeringen anmodes 
om at det blir tatt et initiativ overfor politiorgani-

sasjonene med sikte på å få i stand drøftelser som 
kan skape større tillit mellom myndighetene og 
organisasjonene, og et forhandlingsklima som 
over tid kan bidra til at den uverdige konfliktsitua
sjonen bringes til opphør.» 
S.tid. 4204-4208, 4278 (15.6.95) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

7. Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn 
m.fl. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoller.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 214, S.tid. 
4265, 4288-4289 (15.6.95). 

8. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Jorunn Hageler 
om gradvis avvikling av det nye lederlønnssyste
met i staten. 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 2531 (9.3.95). (Ikke behand
let.) 

9. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 
Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om avtalen som er 

inngått med flygelederne og lønnsprinsippene for 
statens virksomheter, S.tid. 311 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Jon Olav Alstad om likestillingsom
budets uttalelse om at kvinnedominerte yrkesgrup
per, bl.a. sykepleiere, kan få bedre lønn hvis Nor
ge blir medlem av EU, ved å anlegge sak for EU
domstolen, S.tid. 539-540 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om etterbetaling 
til en nattevakt ved Eidsvoldsminnet som har hatt 
feilberegnet lønn fra 1978 til 1993, S.tid. 1571 
(7.12.94). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Kommunalde
partementet, på grunn av EØS-avtalen, har opp
heva eit vedtak i Odda kommunestyre om å krevje 
tariffavtaler på vanlege vilkår ved bygg- og an
leggsoppdrag, S.tid. 1891-1892 (18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om å forhindre en 
strategi hvor Telenors ansatte ikke skal kunne 
opparbeide seg høy lønnsansiennitet, S.tid. 1961 
(25.1.95). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at det ved omdan
ninga av Televerket ble forutsatt at «Televerket 
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AS» skulle bidra til å hindre urimelige lønnsfor
skjeller, S.tid. 2306- 2307 (22.2.95). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sette av en kvin
nelønnspott til neste hovedtariffoppgjør, S.tid. 
2466-2467 (8.3.95). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om det finnes bereknin
gar som syner korleis lønnsnivået og matprisane 
er her i landet samanlikna med våre naboland, 
S.tid. 2472-2474 (8.3.95). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om å sikre at modera
sjonslinjen også skal gjelde topplederes lønn og 
tilleggsytelser, S.tid. 2623- 2624 (15.3.95). 

l O. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om det er rimelig 
og realistisk med et moderat lønnsoppgjør når en 
rekke norske selskaper hadde rekordoverskudd i 
1994, og vil utbetale store aksjeutbytter til eierne, 
S.tid. 2684-2685 (22.3.95). 

11. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om ansatte ved Winge 
Reisebureau i Tromsø som streiker for organisa
sjonsfrihet og tariffavtale, og hva statsråden me
ner om at NHO i 1995 motarbeider organisasjons
friheten, S.tid. 2855-2856 (5.4.95). 

12. Sp.spm. fra Erling Folkvord om planene om pri
vatisering av offentlig virksomhet, sett i lys av 
erfaringene fra Esbjerg i Danmark hvor privatise
ring av bussdriften har ført til en langvarig streik, 
S.tid. 3018- 3019 (3.5.95). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for å for
hindre at EØS-avtalen fører til sosial dumping, 
med eksempel i et spansk bygningsfirma som har 
fått i oppdrag å totalrenovere flere SAS-hoteller, 
S.tid. 3207-3208 (10.5.95). 

14. Sp.spm. fra Tor Nymo om lønnstillegget til direk
tøren i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
er i samsvar med regjeringens moderasjonslinje, 
S.tid. 3226-3226 (10.5.95). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord om etterbetaling av 
lønn til personer på KAJA-tiltak som får mindre 
enn 15 prosent opplæring i tiden på KAJA, S.tid. 
3498-3499 (24.5 .95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Simonsen til lov 

om behandling av arbeidstvisten mellom Samar
beidsorganisajonen Norsk Politiforbund/Lens
mannsetatens landslag (SPL) og staten i forbin
delse med tariffrevisjonen 1994, i særskilt nemnd. 
(Vedlegg: Brev fra samarbeidsorganisasjonen 
Norsk Politiforbund/ Lensmannsetatens Landslag 
til Carl I. Hagen, datert 29. september 1994.) 
Dok. 8: 2, ref. O.tid. 17, Innst. O. 6, O.tid. 101-111 
(31.10.94) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Stephen Bråthen ikke 
bifalt. l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om lov 
om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3om poli
tiet (politiloven). (Om opprettelse av en fast lønns
nemnd for politiet.) 
Dok. 8: 80 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 12, O.tid. 151 - 181 (5.12.94), Besl. O. 16, 
L.tid. 19-20 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, H og FrP ikke 
bifalt. Komiteens innst. om opphevelse av § 20 om 
streike forbud bifalt.) 

3. Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten 
mellom Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politi
forbund/ Lensmannsetatens Landslag og Staten 
ved Administrasjonsdepartementet i forbindelse 
med tariffrevisjonen pr. l. mai 1995. 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 846, Innst. O. 76, O.tid. 
848-856 (12.6.95), Besl. O. 81, L.tid. 60 
(16.6.95). Lov av 16. juni 1995. 
(l forslag fra FrP sendt Stortinget (bifalt). l forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

4. Lov om lønnsnemndbehandling av enkelte ar
beidstvister i offentlig sektor i forbindelse med ta
riffrevisjonen pr. l. mai 1995. (Akademikernes 
Fellesorganisasjon- seksjon kommune og Kom
munenes Sentralforbund, Oslo kommune og Sta
ten v l Administrasjonsdepartementet.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 846, Innst. O. 75, O.tid. 
848-856 (12.6.95), Besl. O. 82, L.tid. 60 
(16.6.95). Lov av 16. juni 1995. 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 2.11.95: «Det settes av en pott på 3307 
mill. kroner til heving av kvinne lønna i forbindelse 
med tariffoppgjøret 1996. - 935 mill. kroner til 
heving av minstelønna i stat og kommune til 
165 000 kroner fra l. mai 1996.-2372 mill. kroner 
til heving av lønna i kvinnedominerte stillinger 
med utdanning av 3-års varighet utover videre
gående skole. Lønna heves med 20 000 kroner pr. 
år med virkning fra l. mai 1996. Dette er yrker 
hvor kvinner ikke er gitt uttelling for utdanning og 

kompetanse.» 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 

Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 18, S.tid. 1516, 1524 (1.12.95). 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Jorunn Hageler 
om gradvis avvikling av det nye lederlønnssyste
met i staten. 
Dok. 8: 41 (1994-95), ref. S.tid. 2531 (9.3.95), 
lnnst. S. 19, S.tid. 1516-1524, 1524-1525 
(1.12.95) og avvist. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

3. Endringer i bevilgninger under programområde 33 
Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 2542 
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 82, S.tid. 1671, 
1687 (12.12.95). 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ved
tak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av ved
legg XVIII til EØS-avtalen. (Innlemmelse av 
direktiv om konsernfaglig samarbeid.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 55/95. 
2. Rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994 
om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en framgangsmåte i foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med 
sikte på å informere og konsultere arbeidstakere.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 98, S.tid. 
1799-1803, 1839 (18.12.95). (Tilslutning fra uten
rikskomiteen til kommunalkomiteens utkast til 
inn sti Iling.) 

5. Regulering av det personlige tillegg til lønnen for 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen. 
Innst. S. 125, S.tid. 2449-2450, 2496 (22.2.96). 

6. Forslag frå Jorunn Ringstad pva. Sp, KrF og FrP 
oversendt frå Odelstinget 28. mai 1996: «Stortin
get ber Regjeringa arbeide for å få bukt med uhel
dig opsjonskultur.» 
S.tid. 3769-3770, 3782- 3783 (31.5.96) og ikke 
bifalt. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

7. Forslag frå Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mai 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å innføre forbud mot at 
aksjeopsjoner, aksjer til underkurs eller beslek
tede ordninger kan være en del av en lønnsavtale, 
ansettelsesvilkår eller styrehonorar.» 
S.tid. 3770, 3783 (30.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

8. Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.tl. 
(Vedlegg: l. og 3. Protokoller. 2. Hovedtariff
avtalen 1996-98, ajourført pr. l. mai 1996.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3802, Innst. S. 259, S.tid. 
4426, 4436-4438 (18.6.96). 

9. Godtgjørelser m. v. for stortingsrepresentantene 
og regjeringens medlemmer. (Forenkling av eksis
terende ordninger; etablering av en uavhengig 
lønnskommisjon for framtidig fastsettelse av årlig 

godtgjørelse; utvalg til å utrede lovendringsbehov 
vedr. pensjonsordning.) 
(Vedlegg: Forslag til endringer i stortingsrepre
sentantenes godtgjørelsesordninger. Innstilling fra 
arbeidsgruppe oppnevnt av Stortingets president
skap 25.1.96. Undervedlegg - bl.a. notat av 
31.5.96 fra ass. kontorsjef Jan Ivar Pavestad vedr. 
Grunnlovens § 65.) 
Innst. S. 282, S.tid. 4619-4621, 4711-4712 
(21.6.96). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

l O. Regulering av lønnen for Høyesteretts medlem
mer. 
lnnst. S. 273, S.tid. 4621, 4712 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om muligflygerjluktfra 

Luftforsvaret pga. strid om avlønning, S.tid. 
2061-2063 (17.1.96). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er, framsatt av Inge 
Myrvoll om avvikling av lederlønnssystemet i sta
ten, S.tid. 2104-2106 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om økningen av 
topplederlønningene i Den norske Bank, S.tid. 
2673-2674 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om tiltak for å oppnå 
likelønn for arbeid av lik verdi, S.tid. 2682-2683 
(6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringas inn
sats for likelønn ved tariffoppgjøret, S.tid. 
2684-2685 (6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om hvorfor departe
mentet ikke vil offentliggjøre innholdet i topplede
res fallskjermavtaler, når aksjeselskaper er pålagt 
det samme, S.tid. 2951 (20.3.96). 

7. Sp.spm. fra Erna Solberg om analyser av inntekts
forskjeller som i liten grad avdekker forskjeller i 
livsløpslønn, S.tid. 2951-2952 (20.3.96). 

8. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om lønnsøkningen for 
administrerende direktør i Telenor, S.tid. 
3101-3102 (17.4.96). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om lønnsnivået blant 
toppledere i næringslivet, S.tid. 3611-3612 
(22.5.96). 

l O. Sp.spm. fra Morten Lund om tillegget i lønnen til 
direktøren i SND, S.tid. 3712-3713 (29.5.96). 

Il. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om økte skjevheter 
mellom de høyeste og laveste inntektene i landets 
husholdninger, S.tid. 3876-3878 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
1. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 

lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. 
(Endring av lovens § 11 - 12 slik at det blir forbudt 
å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av 
bedriftsforsamling, representantskap, styre eller 
administrerende direktør eller andre av selskapets 
ansatte til lavere pris enn børsverdi.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.3.96 fajustisminis-



Lønn -404-

teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. O.tid. 170, Innst. O. 53, O.tid. 
377-382 (28.5.96) og vedtatt sendt Regjeringen 

til utredning og uttalelse. 
(3 forslag, hvorav 2 sendt Stortinget, ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 6 og 7.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-133 7 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og 

regjeringens medlemmer. 
(Vedlegg: Innstilling av 11.12. 96 fra Stortingets 
lønnskommisjon.) 
Innst. S. 94, S.tid. 1835-1836 (20.12.96), 1898 
(21.12.96). 

2. Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn 
m.fl. (Avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år.) 
(Vedlegg: 1.-2. Riksmeklingsmannens møtebok.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 262, S.tid. 
4517, 4547-4548 (19.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at ein arbeidslaus 

vert utestengt frå dagpengar i åtte veker fordi ho 
sa opp den tidlegare jobben, då ho ikkje fekk løn i 
samsvar med tariff, S.tid. 2274 (5.2.97). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om at det ifølge en 
stor undersøkelse ennå er betydelige forskjeller på 
kvinners og menns lønns- og karrieremuligheter 
både i offentlig og privat sektor, S.tid. 2571-2573 
(5.3.97). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om problemet med å få 
kvinner i ledende stillinger, og en strategi for å 
endre på dette f.eks. i de store statseide bedriftene, 
S.tid. 2705-2706 (12 .3.97). 

4. M.spm. fra Dag Christopher Weberg om hva en 
inntektsøkning på 75000 kr i landbruket, omtalt av 
Bonde- og Småbrukarlagets leder, vil innebære i 
form av økt ramme for jordbruksavtalen, S.tid. 
2750-2751 (19.3.97). 

5. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at legene blir 
pålagt å jobbe mindre slik at færre pasienter kan 
behandles, fordi lønnsoppgjøret 1996 ble for dyrt, 
S.tid. 2909- 2910 (16.4.97). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av 
Bente Bjørnstad om arbeidsforholdene for spesia
lutdannet helsepersonell ved regionalavdelingen 
ved Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim, 
S.tid. 3749-3750 (4.6.97). 

IV. Lovsak: 
l. Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom 

Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Felles
sammenslutning i samband med revisjon av tariff
avtalen sommeren 1997. 
Ot.prp. 86. (Ikke behandlet.) 
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MASSEMEDIER 

Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KRINGKASTING, NORSK RIKSKRINGKASTING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap. : 

334 3334 Film- og medieformål 
335 Pressestøtte 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Karin Lian om å iverksette tiltak for å 

hindre utbredelse av volds- og sexvideojilmer, 
S.tid. 2809-2828 (12.4.94). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis fra A og 
fra Sp, SV og KrF - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Kringkasting og dagspresse 1993 m.v. 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3457 (18.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om Schibsted-gruppens 

oppkjøp av eierandeler i Adresseavisen, S.tid. 
287-288 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Odd Holten om en tippekonkurranse i 
Dagens Næringsliv med seks flasker whisky som 
gevinst, S. tid. 323-324 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om informasjon frå 
politiet til massemedia om seksuelle overgrep mot 
mindreårige, S. tid. 1886-1887 (12.1.94). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å stoppa sal av 
dataprogram med sterke valdsinnslag, som det 
heller ikkje finst noka nedre aldersgrense for kjøp 
av, S.tid. 1969-1970 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å sjå til at den stat
lege annonsepolitikken og dei nye reg/ane for 
pressestøtta blir sett i samanheng, S.tid. 3292 
(4.5.94). 

6. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å medverka 
til at avisa Klar Tale snarast mogleg også vert 
utgjeven på nynorsk, S.tid. 3419-3420 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Arne Haukvik om pressestøtte til 
A-pressa etter at dei nå har engasjert seg på aksje
marknaden, S.tid. 3835 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 1.11.94 fra Kultur
departementet v/statsråden til familie-, kultur- og 
administrasjonskomiteen vedr. videogramgebyr.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
334 3334 Film- og medieformål 
335 Pressestøtte 

Il. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Siri Frost Sterri om tiltak mot eierkon

sentrasjoner og monopoltendenser i norske 
medier. S.tid. 359-376 (21.10.94). 

2. Kringkasting og dagspresse 1993 m.v. (Allmenne 
kringkastingsspørsmål, reklameavbrudd; allmenn
kringkasting, allmennkringkastingsråd; virksom
heten i NRK, TV2 og P4; NRK og sponsing; 
regionsendinger i regi av TV2; nærkringkasting -
nærradio og lokalfjernsyn, videresending av satel-

littfjernsyn med reklame; medieetikk og medie
ombud; vold i bildemedier; eierskap i mediene; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 
forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
St.meld. 42 (1993-94), ref. S.tid. 3457 (18.5.94), 
Innst. S. 190, S.tid. 3979-4019, 4045-4048 
(13.6.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 
(5 forslag, hvorav l fra H, l fra SV og 3 fra Roy N. 
W etterstad - ingen bifalt. Øvrige forslag framsatt i 
debatten - se de andre sakene innstillingen 
omhandler.) 
(Jf. KRINGKASTING Il, 2-4.) 

3. Framlegg frå Olav Akselsen om forbod mot 
offentleggjering av namn og bi/ete på mistenkte/ 
sikta personar og eit betre rettsvern for offer. 
Dok. 8: 75, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 
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Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om tiltak for å 

engasjere foreldre og skole i handlingsplan mot 
vald i bildemedia, S.tid. 569-570 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Jorunn 
Hage/er om å drøfte presseetiske retningslinjer 
som kan hindre at media helt fritt kan skjende et 
menneskes minne, S.tid. 1904-1906 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om tiltak for å 
regulera drift og bruk av databasar, S.tid. 
2098-2100 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om det planlegges for
skriftsendringar slik at A-pressekonsernet kan 
betale ut aksjeutbytte samtidig som konsernet mot-

tek nær 100 mill. kroner i pressestøtte, S.tid. 
2681-2682 (22.3.95). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om det stemmer 
at det er lagt opp til bevisste lekkasjer i forkant av 
fremleggelsen av velferdsmeldingen til utvalgte 
enkeltpersoner og media, S.tid. 2700-2702 
(22.3.95). 

6. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å stoppe organisert 
dørsalg på søndagformiddag, med eks. i virksom
heten til en større riksavis i Trondheim, S.tid. 
2871-2872 (5.4.95). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om forslag til nye ret
ningslinjer for statlig annonsering, S.tid. 
3226-3227 (10.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
334 3334 Film- og medieformål 
335 Pressestøtte 

Il. Alminnelige saker: 
l. Framlegg frå Olav Akselsen om forbod mot 

offentleggjering av namn og bi/ete på mistenkte/ 
sikta personar og eit betre rettsvern for offer. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 12.9.95 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 75 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 45, S.tid. 1387-1389, 1390 (28.11.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 

2. Kringkasting og dagspresse 1994 m.v. (Allmenn
kringkastingsråd; gjennomføring av konsesjons
krav i TV2 og P4; NRK, samarbeid med nærra-

dioer; nærradioers programprofil, samsendinger; 
pressestøtte.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 145, S.tid. 
2869-2887, 2929 (19.3.96). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at arbeiderpres

sen mottar store summer i pressestøtte samtidig 
som flere statsråder er medlemmer i partilag med 
store aksjeposter i A-pressen, S.tid. 3005-3006 
(27.3 .96). 

2. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Orklas oppkjøp 
av aksjer i Schibsted, S.tid. 3105-3106 (17.4.96). 

3. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om endring i straffe
prosess) oven og tvistemålsloven slik at personer 
som gir opplysninger til presse eller kringkasting 
får være anonyme, S.tid. 3115 - 3116 (17.4.96). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Norske Avisers 
Landsforenings forbud mot at medlemsaviser 
utgir gratisaviser, S.tid. 3539 (15 .5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
334 3334 Film- og medieformål 
335 Pressestøtte 

(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. det samiske 
bladet Nuorttanaste og magasinet Samora bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi

nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT-veien «bit for bit)) rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings-

plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen -se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Kringkasting og dagspresse 1995 m.v. (Allmenn
kringkasting; videotorg; klagenemnd; digital 
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kringkasting; virksomheten i TV2; P4; samisk 
programtilbud; NRK.s profil, økonomi, språk, 
sponsing; nærkringkasting, A V-fondet; nærradio
nettverksamarbeid via satellitt; lokalfjernsyn; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 24.2.97 hen
holdsvis fra Kulturdepartementet og P4 Radio 
Hele Norge AlS v/radiosjefen til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 138, S.tid. 
2600-2618, 2631 (6.3 .97). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp, H, KrF og Roy N. Wet
terstad bifalt, 2 fra FrP ikke bifalt. Komiteens 
innst. om statlige midler fra A V -fondet til nær
kringkasting bifalt.) 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 70/96 av 29. november 1996 om end
ring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-sta
tane si deltaking i Fellesskapet sitt program Media 
Il (1996-2000). 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 70/96 
av 29.11.96 2. Rådsbeslutning av 10.7.95 om 
MEDIA Il - utvikling og distribusjon. 3. Rådsbe
slutning av 22.12.95 om MEDIA Il - opplæring. 
Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenrikskomiteen 
22.5.97.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 205 , S.tid. 
3522, 3523-3524 (26.5.97). 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 83/96 av 13. desember 1996 om endring 
av protokol/31 til EØS-avtala om EFTA-statane si 
deltaking i Fellesskapet sitt program INFO 2000. 
(Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 83/96 av 
13.12.96. 2. Rådsvedtak av 20.5.96 om vedtakelse 
av et flerårig fellesprogram som skal stimulere 
utviklingen av en europeisk multimedie-innhold
sindustri og fremme bruken av multimedie-inn
hold i det framvoksende informasjonssamfunnet 
(INFO 2000).) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 216, S.tid. 
3769, 3776 (4.6.97). 

6. Eierforhold i mediesektoren. 
(Vedlegg: l . Notat om lovfesting av prinsippet om 
redaksjonell uavhengighet, utarbeidet av advokat
firmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. 2. 
Redaktørplakaten.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 231, S.tid. 
3808-3813, 3818 (5.6.97). 
(l forslag fra familie-, kultur- og administrasjons
komiteen om distribusjonsgrensen på 75 pst. for 
TV-kanaler som samarbeider med lokal-TV -
enstemmig bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

7. Forslag fra Hallgrim Berg p va. H oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa fremja eventuelle forslag om tiltak for å 
avgrense eigarkonsentrasjonar i media når 
Ytringsfridomskommisjonen har fullført sitt 
arbeid.» 

S.tid. 4519, 4548-4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Hallgrim Berg pva. H oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa å endre «Lov om konkurranse i ervervsvirk
somhet» for å gje heimel (for tiltak) mot kryssei
garskap og/eller andre økonomiske bindingar 
mellom mediekonsern.» 
S.tid. 4519, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

9. Forslag fra Hallgrim Berg pva. H oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa styrke Konkurransetilsynet med ressursar og 
kompetanse slik at det kan fungere som overvakar 
av eigarsituasjonen i norsk media.>> 
S.tid. 4519-4520, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

10. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen sikre gjennom lovverket at ingen enkelt aktør 
skal kunne disponere mer enn 20 pst. av det sam
lede nasjonale markedet.» 
S.tid. 4520, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

11. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen utrede behovet for en regulering av de elek
troniske mediene og aktørene som tilbyr nett} enes
ter.» 
S.tid. 4520, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

12. Forslag fra Jorunn Hageler pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen utrede aktiviteten til nettmediene og mulig 
behov for pressestøtte til disse.» 
S.tid. 4520, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

13. Kringkasting og dagspresse 1996 m.v. 
St.meld. 62. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om lekkasjer fra overvå

kingspolitiets arbeid med siktemål å rettferdig
gjøre tjenestens handlinger og sverte Berge Furre 
og derigjennom Lund-kommisjonen, S.tid. 
2188-2189 (29.1.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kring

kasting. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 3 Mangfold i media. Le
der Vigdis Moe Skarstein.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 501, Innst. O. 97, O.tid. 
853-859, 872-875 (5.6.97), Besl. O. 113, L.tid. 
57- 58 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(8 forslag i Odelstinget, 3 fra H og 3 fra SV sendt 
Stortinget (ingen bifalt), resten ikke bifalt. l for-
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slag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6-12.) 
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2. Endringer i kringkastingsloven. (Medieetikk m.v.) 
(Vedlegg: l. Vær Varsom-plakaten. 2. Høringsin-

stansene. Jf. NOU 1996: 12 Medieombud. Leder 
Helge Simonnes.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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MENNESKERETTIGHETER 

Se også: EUROPARÅDET, FN, INTERNASJONAL RETT, PERSONVERN, UTENRIKSSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

191 Hjelp til flyktninger og menneskerettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Humanitær hjelp til offer for krigssituasjonen i det 

tidlegare Jugoslavia. 
St.prp. 3, ref. S.tid. 250, Innst. S. 5, S.tid. 
426-428 (4.11.93). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

2. Redegjørelse av utenriksministeren om globale 
konflikt- og utviklingsspørsmål som folkevand
ringsproblemer, internasjonal befolkningsutvik
ling m.v. (Bosnia-Hercegovina, NATO-ultima
tum; nord-sør-skillet, verdensøkonomien, gjelds
problemer i Afrika, norsk bistandspolitikk, EUs 
bistand; tlyktningproblemer; konfliktforebygging, 
Oslo-avtalen om Midtøsten, ressursbank for 
demokratibygging- NORD EM, KSSEs høykom
missær for nasjonale rettigheter, FNs arbeid.) 
S.tid. 2147-2155 (15.2.94), S.tid. 2348-2421 
(debatt 24.2.94). 
(25 forslag, hvorav 18 fra FrP og 7 fra Sp, SV, 
KrF, V og RV, ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen på vegne av Fremskrittspartiets stortings
gruppe om å be Regjeringen fremme en melding 
til Stortinget om Norges forhold til Iran i lys av 
den opprettholdte dødsdom overfor Salman Rush
die og hans forleggere og oversettere av boken 
«Sataniske Vers». 
(Vedlegg til innst.: Redegjørelse av 16.2.94 fra 
utenriksminister Bjørn Tore Godal.) 
Dok. 8; 20, ref. S.tid. 1869, Innst. S. 111, S.tid. 
3308-3320 (5.5.94) og enstemmig avvist. 
(l forslag fra FrP om brudd i diplomatiske forbin
delser - ikke bifalt.) 

4. Forslag utformet av utvalget til å vurdere innarbei
ding av menneskerettighetskonvensjoner i norsk 
rett, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo, om 
ny bestemmelse om menneskerettigheter eller fol
kerett i Grunnlovens §l annet ledd og eventuelt 
tredje ledd,§ l a,§ 2 a,§ 26 tredje ledd,§ 91 a,§ 95 
a eller § 110 c. 
Dok. 12 (1991-92), forslag 2, ref. S.tid. 71, Innst. 

S. 172, S.tid. 4351,4359-4360 (15.6.94). (Forslag 
til ny§ 110 c enstemmig bifalt med 141 stemmer.) 

5. Forslag fra Human-Etisk Forbund, vedtatt til 
fremsettelse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gul
brandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aasland 
Houg, til endring av Grunnlovens§ 2 (med følger 
for Grunnlovens overskrift til Kapittel A§§ 4, 5, 9, 
12, 16, 21, 22, 27, 44 og 106). (Opphevelse av 
statskirkeordningen og innarbeiding av mennes
kerettighetene.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 3, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 179, S.tid. 4351-4357, 4360 (15.6.94). 
(Forslaget ble ikke bifalt mot 24 stemmer. l for
slag fra FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 

møte-og ytringsfriheten og få straffet dem som 
krenker den, på bakgrunn av voldsbruken mot inn
vandringsmotstandere ved et møte de avholdt i 
Oslo 24. oktober 1993, S.tid. 318-319 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om å bidra til økt press 
på Indonesia for å få landet til å gi opp den ulov
lige okkupasjonen av Øst-Tim or og respektere 
menneskerettene, S.tid. 701-702 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 
at politiet prioriterer å opprettholde ytringsfrihe
ten, i lys av opplysninger om manglende etter
forskning av overfallet på bl.a. Mogens Glistrup, 
S.tid. 1571 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å støtte indianer
nes forsvarskamp i Mexico, S.tid. 1879-1880 
(12.1.94). 

5. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om hvordan myndighe
tene vil reagere mot Kina som protest mot et lov
forslag fremsatt for å bedre den genetiske kvalitet, 
S.tid. 1932-1933 (19.1.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å trekke tilbake 
norske raketter og gjeninnføre våpenrestriksjo
nene mot Tyrkia, S. tid. 1951-1952 (19.1.94). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å ta opp i 
internasjonale organer spørsmålet om økonomiske 
sanksjoner mot Iran, pga. menneskerettighetssi
tuasjonen i landet, S. tid. 2072-2073 (9.2.94). 

8. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om menneske
rettighetssituasjonen i Nord-Korea, bl.a. i lys av at 
barn fra en kristen menighet i landet nylig skal ha 
blitt henrettet, S.tid. 2076 (9.2.94). 



Menneskerettigheter -410-

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om at en norsk Redd 
Barna-representant i Mosambik har tatt opp FN
personells bruk av barneprostituerte i landet, og 
er blitt skjelt ut av den italienske forsvarsministe
ren, S.tid. 2321-2322 (23.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at seks kurdiske 
parlamentsmedlemmer er stilt for retten i Tyrkia, 
og å sende en KSSE-misjon til landet for å under
søke om menneskerettighetene brytes, S.tid. 
2539-2540 (16.3.94). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Athar Ali 
om tiltak for at FN-resolusjoner blir fulgt og men
neskerettighetene respektert i den indisk kontrol
lerte delen av Jammu og Kashmir, S.tid. 
2727-2728 (23.3.94). 

12. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å endre formulerin
gene i en økonomisk samarbeidsavtale mellom 
Norge og Indonesia, for å unngå tvil om at Norge 
tar avstand fra okkupasjonen av Øst-Timor, S.tid. 
2756-2757 (23.3.94). 

13. Sp.spm. fra Erik Sol heim om å bidra til sosial for
soning og respekt for menneskerettene i Colombia 

og å støtte forslag om at FNs menneskerettskom
misjon utpeker en egen rapportør for landet, S.tid. 
2830 (13.4.94). 

14. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om at en av 
landets største politiske organisasjoner med 
«brune russekort» har hengt ut bl.a. navngitte fol
kevalgte som rasister og oppfordret til bruk av 
telenettet, S.tid. 3295-3296 (4.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. 

(Vilkår om lovlig opphold i Norge for inngåelse 
av ekteskap; tvangsekteskaps ugyldighet; ensidig 
krav om endring av ektefellebidrag.) 
(Vedlegg: l. Høyringsinstansar til endringar i 
ekteskapslova §§ 13, 16 og 84. 2. Høyringsinstan
sar til endringar i ekteskapslova § § 5 og 7.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 220, Innst. O. 46, O.tid. 
488-497 (7.6.94), Besl. O. 69, L.tid. 31-32 
(10.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 16 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
l 9 l Hjelp til flyktninger og menneskerettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kåre Gjønnes, Anne Enger Lahnstein 

og John Alvheim til ny§ 95 a i Grunnloven. (Vern 
om liv og menneskeverd.) 
Dok. 12 (1991 - 92), forslag 17, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), lnnst. S. 88, S.tid. 2535-2583 
(14.3.95). 
(Forslaget ikke bifalt med 99 mot 31 stemmer.) 

2. Bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for flykt
ningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp 
(ODA). 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 102, S.tid. 
2630 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

3. Redegjørelse av utenriksministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
S.tid. 356-358 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 

protokollen. 
(Jf. UTENRIKSSAKER Il, 5 og 6.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av den ellevte protokol
len til Den europeiske menneskerettskonvensjo
nen. (Endring av kontrollsystemet for konvensjo
nen.) 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3017, lnnst. S. 172, S.tid. 
3684-3685, 3722 (6.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om den nega

tive holdningen til å tillate besøk av partileder Sji
rinovskij og den norske demokratimodellens tro
verdighet i Russland, S.tid. 302 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om opprettelse av stil
ling som spesialrapportør for Colombia under 
FNs menneskerettighetskommisjon, S.tid. 
1957-1958 (25.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erik Sol heim om at Norge bygger ut 
kontakten til Saudi-Arabia og starter kornimport 
fra Sudan samtidig som forbindelsene til Iran 
trappes ned, og om disse kontaktene brukes til å 
fremme menneskerettighetene, S.tid. 2083-2084 
(1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Statkorns bestilling 
av 20 000 tonn durrakorn fra Sudan er forenlig 
med Regjeringens intensjoner for økt u-landsim
port, S.tid. 2101-2102 (1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Lars Spon heim om grensene for hånd
heving av forbudet mot å reklamere for livssyn 
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eller politiske budskap kringkastingen, S.tid. 
2968-2969 (26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Om mellombels lov om arbeidsløyve eller opp

haldsløyve til personar frå Bosnia-Hercegovina. 
2. Om lov om endringar i lov 24. juni 1988 nr. 64 
om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her (utlendingsloven) m.v. 
(Vedlegg: Liste over høyringsinstansar.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 261, Innst. O. 67, O.tid. 
767-774 (8.6.95), Besl. O. 71, 72, L.tid. 56-57 
(13.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner 
191 Hjelp til flyktninger og menneskerettigheter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Hans 1. 

Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til 
USAs handelsboikott av Iran. 
(Vedlegg til innst.: l Brev av 21.6.95 fra utenriks
komiteen til utenriksministeren. 2. Svarbrev av 
7.8.95 fra utenriksministeren.) 
Dok. 8: 73 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 65, S.tid. 1642- 1655, 1680 (12.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om at Norge 
stemmer mot at Russland nå blir medlem av Euro
parådet. 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2144, S.tid. 2168-2182 
(31.1.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet uten forutgående 
komitebehandling, etter forretningsordenens § 28 
tredje ledd punkt c.) 

3. Forslag fra Paul Chaffey og Lisbeth Ho land om å 
stevne Tyrkia for Den europeiske menneskerettig
hetsdomstolen i Strasbourg. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1689, Innst. S. ll5, S.tid. 
2292-2298, 2299 (8.2.96) og avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra Spikke bifalt.) 

4. Framlegg frå Hallgrim Berg og Kjellaug Nakkim 
om å oppheve forbodet mot kringkastingsreklame 
for livssyn og politiske bodskap. 
Dok. 8: 61, ref. S.tid. 2989-2992, Innst. S. 217, 
S.tid. 3831-3836, 3851 (4.6.96) og avvist. (Ved
tatt komitebehandlet etter dissens i Presidentska
pet. Forslaget, framsatt pva. H. og Roy N. Wetter
stad, ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 14.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om at staten skal gi 
oppreisning til taterne som gruppe og erstatning 
til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing 
eller andre overgrep begått av statlig myndighet 

eller av noen som har handlet på statens vegne og 
om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter 
som etnisk minoritetsgruppe. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2868 (14.3.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om etterforskning av 

FN-styrker som unnlot å gripe inn overfor over
grep og drap på sivile i Srebrenica under den ser
biske okkupasjonen, S.tid. 40-41 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å påvirke regje
ringen i Sri Lanka til å la hjelpeorganisasjoner og 
FNs høykommissær for flyktninger få adgang til 
områder med flyktninger, S.tid. 948-949 
(15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om hvilke hen
syn som tas til menneskerettighetene i Regjerin
gens profilering av norsk næringsliv i utlandet, og 
hva Regjeringen vil foreta seg når det gjelder 
norsk næringslivs engasjement i f.eks. Nigeria, 
S.tid. 1393-1394 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om aktiv støtte fra nors
ke myndigheter for en oljeboikott av Nigeria, 
S.tid. 1396-1397 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor det ikke er 
sendt ut tilsvarende advarsler mot å investere i In
donesia og Nigeria, som Utenriksdepartementet 
har gjort overfor Burma, S.tid. 2050-2051 
(17.1.96). 

6. Sp.spm. fra Erik Solheim om Regjeringens forhold 
til at israelske myndigheter har forlenget retten 
israelske sikkerhetsstyrker og politi har til å bruke 
tortur, S.tid. 2145-2146 (31.1.96). 

7. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om innstram
ming av norsk handelspolitikk overfor Iran, S.tid. 
2419-2420 (21.2.96). 

8. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om hva som kan gjøres 
for Bellonas medarbeider Aleksandr Nikitin, som 
er arrestert i Russland, S.tid. 2422-2423 
(21.2.96). 

9. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om menneske
rettighetsbrudd i palestinskstyrte områder, S.tid. 
2661-2662 (6.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Markedsrådets 
oppheving av forbudet overfor TV2 om å vise AFs 
reklamefilmer, S.tid. 2695-2696 (6.3.96). 
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Il. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om forbod mot 
politisk reklame i radio og fjernsyn. (Trukket til
bake), S.tid. 2797 (13.3.96). 

12. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om etterlysning fra 
Institutt for menneskerettigheter om mer aktiv 
handling for å samle inn bevis blant bosniere i 
Norge for krigsforbrytelser begått i det tidligere 
Jugoslavia, S.tid. 2798-2799 (13.3.96). 

13. Sp.spm. fra Laila Ka/and om på kva måte Noreg 
kan vere pådrivar i høve til å avskaffe dødsstraff i 
dei land dette blir praktisert, S.tid. 2933-2934 
(20.3.96). 

14. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om forbod mot 
politisk reklame i radio og fjernsyn, S.tid. 
2943-2944 (20.3.96). 
(Jf. Il, 4.) 

15. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om menneske-
rettighetsbrudd Kina, S.tid. 2993 - 2994 
(27.3.96). 

16. Sp.spm. fra Hilde Frafjord Johnson om sikkerhe
ten for iranske kvinner som har konvertert til kris-

tendommen og må vende tilbake til Iran, S.tid. 
3111-3112 (17.4.96). 

17. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om endring i straffe
prosessloven og tvistemålsloven slik at personer 
som gir opplysninger til presse eller kringkasting 
får være anonyme, S.tid. 3115-3116 (17.4.96). 

18. Sp.spm. fra Jan Simonsen om vurdering av FNs 
rolle i forbindelse med serbiske soldaters mas
sakre av muslimer i et område i Bosnia der FN 
garanterte for sivilbefolkningens sikkerhet, S.tid. 
3167 (24.4.96). 

19. Sp.spm. fra Jan Simonsen om politiets avslag på 
søknad fra Oslo FpU om å avholde en politisk 
markering i Oslo sentrum l. mai, S.tid. 
3375-3376 (8.5.96). 

20. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om Kinas brudd på 
menneskerettighetene, og konsekvenser for norsk
kinesiske handelsforbindelser, S.tid. 3729-3730 
(29.5.96). 

21. Sp.spm. fra Anders Hornslien om urovekkende 
rapporter fra valgobservatører i Albania, S.tid. 
3859 (5.6.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
2. Definisjon av resultatområder for norsk 
bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768 - 780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

ll6 
191 

Deltaking i internasjonale organisasjoner 
Hjelp til flyktninger og menneskerettighets
tiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren, handelsmi

nisteren og bistandsministeren om menneskeret
tighetsspørsmål. 
S.tid. 78-86 (10.10.96), S.tid. 1390-1424, 
1439-1442 (28.11.96). 
( 6 forslag, herav l fra KrF om et permanent utvalg 
for vurdering av etikk og næringslivets internasjo
nale engasjement sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om at staten skal gi 
oppreisning til taterne som gruppe og erstatning 
til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing 
eller andre overgrep begått av statlig myndighet 
eller av noen som har handlet på statens vegne og 
om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter 
som etnisk minoritetsgruppe. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.96 fra Justis
departementet v/statsråden til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 62 (1995-96), ref. S.tid. 2868 (14.3.96), 

Innst. S. 39, S.tid. 1564-1576, 1590 (6.12.96) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(Forslagets pkt. l avvist. Komiteens innstilling om 
å sende forslagets pkt. 2 og 3 til Regjeringen til 
utredning og uttalelse bifalt.) 

3. lnterp. frå Anita Apelthun Sæle om å presse 
NATO-allierte Tyrkia til å respektere menneske
rettane i kurdisk område, og kva Norge kan gjere 
for å yte humanitær hjelp til kurdarane. 
S.tid. 3633 - 3639, 3645-3647 (2.6.97). 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 fra KrF sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om menneskerett

skrenkelser ved tilbakesendelse av kosovoalban
ske asylsøkere, S.tid. 1534 (4.12.96). 

2. M.spm. fra Hallgrim Berg om å leggja til rette for 
at det vert gitt konsesjon til kristne organisasjonar 
for å senda lokalfjernsyn, t.d. i Oslo, S.tid. 
2340-2341 (12.2.97). 

3. M.spm. fra Jan Petersen om finansiering av en 
avtale som skal undertegnes under kulturministe
rens opphold på Cuba, og krav fra norsk side i lys 
av menneskerettighetssituasjonen i landet, S.tid. 
2345-2346 (12.2.97). 

4 . Sp.spm. fra Erling Folkvord om Spanias behand
ling av den valgte ledelsen i det baskiske partiet 
Herri Batasuna, og norsk markering av at grunn
leggende menneskerettigheter brytes, S.tid. 3130 
(30.4.97). 
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5. M.spm. fra Astrid Marie Nistad om utviklinga i 
Latin-Amerika for menneskerettane og i forhold til 
WTO-avtala, S. tid. 3194-3195 (7.5.97). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor menneske
rettighetsspørsmål ikke ble tatt opp med myndig
hetene i Peru under nærings- og handelsministe
rens besøk i landet, S.tid. 3304-3305 (14.5.97). 

7. M.spm. fra Jan Simonsen om følgene for den nors
ke bistanden hvis de palestinske myndighetene 
innfører dødsstraff for å selge jord til jøder, S.tid. 
3541 (28.5.97). 

8. M.spm. fra John Dale om innhaldet i den kritiske 
dialogen som vert ført med Indonesia i samband 
med situasjonen i Aust-Tim or, og som er eit vilkår 
for pengestøtta til landet, S.tid. 3541-3542 
(28.5.97). 
(Jf. Il, 1.) 

9. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om proble
mene for krigsforbryterdomstolen i Haag med å få 
dømt krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia 
pga. den flernasjonale styrkens begrensede man
dat. (Trukket tilbake), S.tid. 3546 (28.5.97). 

l O. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Lars Gunnar Lie om den varslede møteplassen for 
myndigheter og næringsliv i handels- og mennes
kerettighetsspørsmål, og ønske fra NHO og 
Amnesty International om et bredere forum, S.tid. 
3550-3551 (28.5.97). 

11. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at selskapet Ara
cruz Celulose i Brasil, som staten er involvert i 
gjennom Den norske Bank, nekter å gi tilbake 
landområder til tupinikim- og guarani-indianeme, 
S.tid. 3551-3552 (28.5.97). 

12. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om oppfordringen fra 
Europarådets parlamentarikerforsamling om å 
styrke flyktningers/asylsøkeres menneskerettighe
ter, bl.a. med en maksimumsgrense for varetekts
fengsling, S.tid. 3566-3567 (28.5.97). 

13. M.spm. fra Johanne Gaup om overføringen av 
statens grunn i Finnmark til Statskog SF etter at 
Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om 
urbefolkninger, S. tid. 3740 (4.6.97). 
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MERVERDIAVGIFT 

Se også: AVGIFTER, FINANSER, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJETTET, SÆRAVGIFTER, TOLL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtak for 1994. 

(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og avgift pd investeringer 
m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Merverdiavgift og offentlig sektor. Konkurranse

vridning mellom offentlig og privat virksomhet. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1991: 30 Forbedret merverdi
avgiftslov. (Zimmer-utvalget).) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 1677, Innst. S. 94, S.tid. 

2513-2534 (3.3.94). 
( 4 forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 

moms på tenester vil samsvara med at reiselivsnæ
ringa er rekna for å vera eit satsingsområde, S.tid. 
2559-2561 (16.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 om 

kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 271, lnnst. O. 73, O.tid. 
619-622 (14.6.94) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

1994-95 

l. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1995. Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 

1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavg(ft og avgift på investeringer 

m.v. 

(Jf. ST A TSBUDSJETTET I, 27 - økning til 23 
prosent.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Siri Myrvoll om iverksetting av tiltak 

for å bedre støtteordningene for eiere av fredete 
bygninger, herunder en vurdering av mulighetene 
for momsrefusjon for restaureringsarbeider på 
bygninger fredet etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 12.5.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen .) 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 160, S.tid. 
3639-3642, 3671 (2.6.95) og enstemmig bifalt 
med en mindre justering av teksten. 
(l forslag fra Stephen Bråthen ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Johanne Gaup og Syver Berge om end
ring av forskrift nr. 49 om personkjøretøyer til 
loven om merverdiavgift§ 14. (Fritak for snøscoo
ter i reindriftsnæringen.) 
Dok. 8: 98, ref. S.tid. 4446 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om på kva 

område innan kulturlivet Noreg må innføra moms 
ved ein eventuell EU-medlemskap, S.tid. 533-534 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om beregning av 
moms ved omsetning av kunstverk, S.tid. 
1965- 1966 (25.1.95). 

3. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om merverdiavgift 
for hår- ogfotpleietjenester ved eldresentre, S.tid. 
2096-2097 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om rentesatsen på 
momsavgiftsbeløp som betales etter forfall, som 
ikke er forandret siden 1993 selv om rentenivået 
har sunket sterkt, S.tid. 2603 - 2604 (15 .3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kom

muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende. (Vaskeri og 
renseri, bygg og anlegg.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 221, Innst. O. 25, O.tid. 
247-252, 259-261 (19.12 .94), Besl. O. 33, L.tid. 
27-28 (22.12.94). Lov av 17. februar 1995. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1996. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 
m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Johanne Gaup og Syver Berge om end

ring av forskrift nr. 49 om personkjøretøyer til 
loven om merverdiavgift§ 14. (Fritak for snøscoo
ter i reindriftsnæringen.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 5.10.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 98 (1994-95), ref. S.tid. 4446 (19.6.95), 
Innst. S. 102, S.tid. 1861-1911, 1913 (19.12.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. I, l og STATSBUDSJETTET l, 32.) 

2. Forslag fra Eva R. Finstad og Erna Solberg om å 
endre reglene for salg av kunst på auksjon slik at 
merverdiavgift kun blir beregnet av salæret. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 2.2.96 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 922, Innst. S. 131, S.tid. 
2984-2985, 2987 (26.3.96) og vedlagt protokol
len. 

3. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 
A. Liltved om endringer i merverdiavgiftsreglene 
for på en mer tilfredsstillende måte å motvirke 
konkurransevridningen mellom offentlig egen
regiproduksjon og kjøp fra private bedrifter. 
Dok. 8: 81, ref. S.tid. 3354 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

4. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Sol
berg, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om å 
endre forskriftene om kompensasjon for merverdi
avgift slik at private virksomheter, som drives med 
kommunale eller fylkeskommunale midler, kan 
inkluderes i ordningen. 

Dok. 8: 99, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Eriksen om momsplikt på kjøp av 

tjenester mellom kommunale og fylkeskommunale 
helseinstitusjoner, S.tid. 1986-1987 (10.1.96). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs, framsatt av Arild Lund 
om endring i lov om momskompensasjon slik at 
forskriftene ikke blir et hinder for konkurranse 
mellom offentlig og privat tjenesteyting, S.tid. 
3108 (17.4.96). 

3. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tolking av lov om 
merverdiavgift ved arbeid på egen bolig, S.tid. 
3110-3111 (17.4.96). 

4. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om forslag om økt 
moms på de viktigste matvarene, S.tid. 
3537-3539 (15.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov av 14. desember 1973 nr. 57 

om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 362, Innst. O. 83, O.tid. 
586-591, 596-597 (18.6.96), Besl. O. 89, L.tid. 
45-46 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merver
diavg~fi.(Refusjonsordning for merverdiavgift). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.96 fra finansminis
teren til Stortinget.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 390, Innst. O. 82, O.tid. 593, 
603-604 (18.6.96), Besl. O. 93, L.tid. 46 
(22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 

3. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 
A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 
nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kom
muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende, slik at 
loven også omfatter renhold. 
Dok. 8: 82, ref. O.tid. 348 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1997. 

(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15 .Il. 96). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 
m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 

Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1632 Refusjon av merverdiavgift til kommuner og 

fylkeskommuner 
(l forslag fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråthen 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 

A. Liltved om endringer i merverdiavgiftsreglene 
for på en mer tilfredsstillende måte å motvirke 
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konkurransevridningen mellom offentlig egen
regiproduksjon og kjøp fra private bedrifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.9.96 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen v/Gudmund 
Restad.) 
Dok. 8: 81 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 2, S.tid. 293-297, 300 (18.10.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Sol
berg, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om å 
endre forskriftene om kompensasjon for merverdi
avgift slik at private virksomheter, som drives med 
kommunale eller fylkeskommunale midler, kan 
inkluderes i ordningen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.9.96 fra Fi
nansdepartementet til finanskomiteen v/Kristin 
Halvorsen.) 
Dok. 8: 99 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 3, S.tid. 297- 301 (18.10.96). 
(Forslaget i noe endret form bifalt med 55 mot 46 

stemmer.) 
(Jf. IV, 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore 

A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 
nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kom
muner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tje
nester fra registrerte næringsdrivende, slik at 
loven også omfatter renhold. 
Dok. 8: 82 (1995-96), ref. O.tid. 348 (7.5.96), 
Innst. O. l, O.tid. 12, 26 (18.10.96) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-2.) 

2. Endringar i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merver
diavgift.(Særordninger for merverdiavgift ved 
salg av brukte varer.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 162, Innst. O. 54, O.tid. 
490-493, 496-499 (6.3.97), Besl. O. 73, L.tid. 
35-36 (20.3.97). Lov av 25. aprill997. 
(5 forslag i Odelstinget hvorav 4 fra Sp, H, KrF, V 
og Uavh. bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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MILITÆRT PERSONELL 

Se også: FN-STYRKER, FORSVAR, FORSV ARSMATERIELL, NATO (MIL IT ÆR TEKNISKE SPM) 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap. : 
179 3 4 79 3 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endring i vilkårene for utbetaling av engangser

statning ved dødsfall og invaliditet blant personell 
som avtjener verneplikt m.v. (Fullmakt til å utfer
dige forskrift.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 71, Innst. S. 15, S.tid. 
1530-1531 (7.12.93). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud
sjettet for 1993. (Omgrupperinger; vernepliktig 
personell med befals grad under førstegangstje
neste.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 641, Innst. S. 26, S.tid. 
1531-1535 (7.12.93). 

3. Retningslinjer for politiske aktivitetstilbud i For
svaret. 
(Vedlegg: Dagens retningslinjer for politiske akti
vitetstilbud.) 
St.meld. 48 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 76, 

S. tid. 2312-2318 (22.2.94). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner og 
Ingvald Godal om endring av forskrift om opptak 
til regionale høyskoler (tilleggspoeng for militær
tjeneste). 
(Vedlegg: inntatt i innst. : Svarbrev av 27.1.94 fra 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
om tilleggspoeng også for kvinner.) 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 2002, Innst. S. 108, S.tid. 
2861-2865 (14.4.94) og vedlagt protokollen. 

5. Personellpolitikk for omstilling av Forsvaret. 
St.meld. 31 , ref. S.tid. 2808, Innst. S. 182, S.tid. 
4376-4383, 4388 (15.6.94). 

6. Bruk av norske styrker i utlandet. 
(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FN s 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om jenters situasjon i 

Forsvaret, i lys av oppfølgingen etter en voldtekt
sanmeldelse, S.tid. 738-739 (17.11.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1793 4793 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
l . Bruk av norske styrker i utlandet. 

(Vedlegg: I. Oversikt over norsk deltakelse i FNs 
operasjoner primo juni 1994. Il. Forkortelser brukt 
i meldingen.) 
St.meld. 46 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 23, S.tid. 1530-1554 (6.12.94). 
( 6 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Resten ikke 
bifalt.) 

2. Endringer av «Regulativ for tillegg m. v. til 

utskrevne vernepliktige mannskapen>. 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3728, Innst. S. 189, S.tid. 
3899, 3970 (12.6.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Are Næss om forskjellsbehandlingen 

av mannskaper som overføres til Heimevernet 
mht. total tjenestetid, S.tid. 558-559 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å forenkle 
systemet med sikkerheitsklarering i Forsvaret, 
S.tid. 1921 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om planer om å fjerne 
80-ukersregelen om rett til dagpenger for dimit
terte soldater, S.tid. 2438-2439 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om planar om å la 
10 000 vernepliktige ta del i eitforsøksprosjekt om 
pedofili, S.tid. 2680 (22.3.95). 
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5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om kvifor Telemarks
bataljonen ikkje er klar til fastsett tid, S.tid. 
3508-3509 (24.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lov 17.juli 1953 nr.28 om 

Heimevernet. (Sammenhengende tjenestetid; inn
holdet i tjenesteplikten - sivile arrangementer; 

kjønnsnøytral betegnelse - heimevernsoldat.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 149, Innst. O. 18, O.tid. 
233-235 (19.12.94), Besl. O. 21, L.tid. 25 
(22.12.94). Lov av 27. april 1995. 

2. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope
rasjoner. 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 688 (30.5.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1793 4793 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forsvaret si bustadverksemd. (Framtidig organi

sering; gjennomgang i lys av omstrukturering av 
Forsvaret; målgrupper; markedstilpassing av ut
leiepriser.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2144, Innst. S. 199, S.tid. 
3675-3676, 3690 (24.5.96). 
(Jf. FORSVAR Il, l.) 

2. Ny befalsordning i Forsvaret. (Utdanning, avanse
ment, disponering; endr. av nedre grense for mili
tære embeter; avskjed med redusert lønn.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 198, S.tid. 
3676-3679, 3690 (24.5.96). 

3. Endringar av «Regulativ for tillegg m. v. til 
utskrivne vernepliktige mannskap.» 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3802, Innst. S. 248, S.tid. 
4335-4336,4407 (17.6.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Hans J. Røsjorde om å innstifte en 
«veterandag» for tidligere soldater fra nasjonale 
styrker og FN-styrker. (8 . mai.) 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 39, Innst. S. 264, S.tid. 4336, 
4407 (17.6.96) og enstemmig vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om muligflygerjlukt fra 

Luftforsvaret pga. strid om avlønning, S.tid. 
2061 - 2063 (17.1.96). 

2. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om innføring av for
delsbeskatning på boliger for yrkesbefal i F orsva
ret, S.tid. 2104 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Marit Arnstad om to forsvarssjefer som har del
tatt på jaktturer der Norges største våpenhandler 
betalte utgiftene, S.tid. 2162 (31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om en vurdering av det 
tette forholdet mellom norsk våpenindustri og 
ledende offiserer, S.tid. 2162-2164 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om sterkare innslag av 
norske høgare offiserar i FN og NATOs Atlanter
havskommando, S.tid. 2435-2436 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om stoppordre 
for prosjektet oppgradering/utbedring av Torpo
moen leir, S.tid. 2439-2440 (21.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsope

rasjoner. (Frivillighet; beordringsadgang; tjenes
terettslig status.) 
Ot.prp. 56 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 33, O.tid. 153-169 (16.1.96), Besl. O. 36, 
L.tid. 23 (30.1.96). Lov av 23. februar 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 ( 6.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1793 4793 Voksenopplæringen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Bjørg Hope Galtung om å betre tilhøva 

for personellet i Forsvaret. 
S.tid. 3220-3227, 3228 (7.5.97). 

(l forslag fra Sp med støtte fra FrP, KrF og SV, om 
en melding om personellsituasjonen, bifalt.) 

2. Endringer i Regulativ for tillegg m. v. til utskrevne 
vernepliktige mannskaper. 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 274, S.tid. 
4528, 4551 (19.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om flukt av flygere fra 

Forsvaret til det sivile, S.tid. 1372-1373 
(27.11.96). 
(Jf. sakene 2 og 4.) 

2. M.spm. fra Hans J Røsjorde om å hindre avgang 
til det sivile av IT -personell og teknisk personell i 
Flyvåpenet og Forsvaret for øvrig, S.tid. 
2489-2490 (26.2.97). 
(Jf. sakene l og 4.) 

3. Sp.spm. fra Are Næss om å hindre beskatning av 
to besøksreiser pr år for Forsvarets befal, S.tid. 
2504-2505 (26.2.97). 

4. M.spm. fra Bjørn Hernæs om personellmangelen i 

Forsvaret og statsrådens vurdering av forsvarsev
nen i en fjernsynsopptreden i lys av dette, S.tid. 
2912-2914 (16.4.97). 
(Jf. sakene l og 2.) 

5. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om at forhandlinger 
med ansatte i Forsvaret om kompensasjon for hus
leiejusteringer ikke er kommet i gang, samtidig 
som Skattedirektoratet har satt i gang en ny skatte
karusell, S. tid. 2922-2923 (16.4.97). 

6. Sp.spm. fra Tor Nymo om likestilling i Forsvaret 
av homofile og heterofile samboere i avtaleverket 
som skal ivareta familieforhold gjennom kompen
sasjoner pga. beordringssystemet, S.tid. 3415 
(21.5.97). 
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MILJØVERN 

Se også: FORURENSNING, NATURVERN, SÆRAVGIFTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet og Finans- og toll
departementet. 
(Særskilt vedlegg: Grønn bok 1994. Miljøtiltak i 
statsbudsjett et.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap. : 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi

sasjoner 
1402 Miljøvern i kommunene 
1406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
141 O Miljøvernforskning 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1463 Regional og lokal planlegging 
14 70 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 
1638 Utredning om norsk klimapolitikk 
(l forslag fra FrP sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Nærmiljøpolitikk. Utfordringer og satsing i den 

statlige nærmiljøpolitikken med vekt på samvirke 
mellom offentlige og lokale ressurser. 
St.meld. 29 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 98, 
S. tid. 2610-2620 (17.3.94). 

2. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Oddvard Nilsen om mer miljøvennlige retnings
linjer for fremføring av høyspentforbindelser 
gjennom/ved tettbebyggelse og i estetisk sårbart 
landskap med betydelig allmenn ferdsel. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.93 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 428, Innst. S. 97, S.tid. 
2778-2795 (24.3.94) og bifalt. 

3. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (bærekraftig utvikling, FNs kommisjon for 
bærekraftig utvikling- CSD, industrilandenes for
bruksmønster, omlegging av skatte- og avgiftssys
temet, miljøstandardisering, transport- og energi
sektoren, avfallshandtering, Norsk Spesialavfall
selskap AlS, befolkningsspørsmål, global forde
lingspolitikk, økologiske andeler, stabiliserings
mål for COl> ny svovelprotokoll, NOx-planen, na
sjonal oppfølging av FN-konvensjon om biologisk 
mangfold, kulturminnevern, miljøproblemer i 

Barentsregionen, miljøkonsekvensutredninger). 
S.tid. 2799-2808 (11.4.94), S.tid. 2885-2938 
(19.4.94). 
(5 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, henholds
vis 2 fra Sp og l fra H - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om en norsk strategi 

for utvikling av bioenergi, S.tid. 715-716 
(17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om norske krav i EF
medlemskapsforhandlingene om å ha strengere 
regler enn EF for ulike helseskadelige eller mil
jøødeleggende stoffer, S. tid. 1544-1546 
(8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Erik Sa/heim, framsatt av Kjellbjørg 
Lunde om forbruksveksten Regjeringen legger 
opp til i 1994, og omlegging av politikken i tråd 
med Brundtland-kommisjonens og Rio-konferan
sens anbefalinger om en bærekraftig utvikling, 
S.tid. 2003-2005 (2.2.94). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at Regjeringen i 
langtidsprogrammet går inn for en betydelig vekst 
i forbruket, og miljøvernministerens synspunkter 
på denne veksten, S.tid. 2005-2007 (2.2.94). 

5. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul om å ta initiativ til at 
ordningen med øremerkede midler til miljøvernle
dere, som forutsettes omgjort i 1995, kan fortsette 
utover dette tidspunktet, S.tid. 2081-2082 
(9.2.94). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om valget av trase gjen
nom Stordal en for R v Il, eventuell vegforbindelse 
til Sauda og tidsplanen for ny Åkrajjordveg, S.tid. 
2433-2434 (2.3.94). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvilke skriftlige 
garantier EU har gitt Norge om unntak eller over
gangsordninger for restriksjoner på bruk av 
asbest, KFK, organiske løsemidler, kvikksølv og 
pentaklorfenol, S. tid. 2739-2740 (23.3.94). 

8. Sp.spm. fra Arild Hiim om tiltak for å forhindre 
helseskader pga. tilsetningsstoffer i avgiftsfri die
sel, S.tid. 3421-3422 (11.5.94). 

9. Sp.spm. fra Eva Lian om Norges muligheter til 
strengere standarder for helse, miljø og sikkerhet 
etter dom i Europadomstolen som hindrer Tysk
land å forby det kreftfremkallende stoffet PCP, 
S.tid. 3693-3695 (25.5.94). 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Miljøverndepartementet og Finans- og toll
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepartementet: 
Samlet oversikt over miljøverninnsatsen på ulike 
departementers budsjetter i 1995 og Særskilt ved
legg: Grønn bok 1995. Miljøtiltak i statsbudsjettet. 
Vedlegg til innst.: Brev av 24.10.94 fra departe
mentet v/statsråden med svar på spørsmål fra 
energi- og miljøkomiteen.) Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi

sasjoner 
1402 Miljøvern i kommunene 
1406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
141 O Miljøvernforskning 
1442 Vannmiljø-. avfalls- og spesialavfallstiltak 
1463 Regional og lokal planlegging 
1470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 
1638 Utredning om norsk klimapolitikk 
(l forslag fra uavh. sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 2 forslag bifalt, 
henholdsvis fra A og fra H.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Gunnar Fatland om muligheter ved sat

sing på hydrogen som energiform. S.tid. 114-123 
(11.10.94). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1406 Miljøvernavdelin
gene i fylkene; kap. 1442 Vannmiljø-, avfall- og 
spesialavfallstiltak.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 34, S.tid. 1597, 
1600 (8.12.94). 

3. lnterp. fra Aud Gaundal om teknologiutvikling og 
endring av produksjons- og forbruksmønster i tråd 
med en bærekraftig utvikling. S.tid. 2118-2138 
(2.2.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

4. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (produksjons- og forbruksmønstre; FNs 
kommisjon for bærekraftig utvikling; oppfølging 
av Agenda 21; grønn skattekommisjon, statlig inn
kjøpspolitikk; forbrukerpolitikk; avfallsgjenvin
ning; organisk spesialavfall; enøk; GRIP; miljø
vernkompetanseutvikling i Øst-Europa og u-land, 
miljørettet bistand; handel og miljø; første møte 

under Klimakonvensjonen; Nordsjøkonferansene; 
Barentsregionen; biologisk mangfold, statlig na
turoppsyn, barskogvern, allemannsretten; kultur
minnevern; byutvikling, miljøbyer; miljøkonse
kvensutredninger). 
S.tid. 3228 - 3236 (11.5.95), S.tid. 3334- 3366, 
3396-3398 (debatt 18.5.95) og enstemmig ved
lagt protokollen. 
(3 forslag, hvorav l fra V ikke bifalt og 2 fra Sp 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Miljøvern på Svalbard. 
(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapittel 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards naturmiljø.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 2218 (14.2.95). (Ikke 
behandlet.) 

6. Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av 
nitrogenoksider (NOx). 
(Vedlegg: l. Nærmere om de makroøkonomiske 
analysene. 2. Ordliste.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

7. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til
takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2744 (28.3.95). (Ikke 
behandlet.) 

8. Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five 
og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting 
for å motvirke drivhuseffekten. 
Dok. 8: 93, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Heir om påstander om miljø

standarder i Norge og i EU i Utenriksdepartemen
tets hefte «Spørsmål og svar om Norge og EU», 
S.tid. 542-544 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Håkon Giil om korleis Regjeringa 
vurderer utviklinga som har vore i den siste tida i 
bruken av miljøgarantien, S.tid. 551-552 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om å 
stoppe salet av farga diesel til fargestoffa er god
kjende som ikkje-skadelege, S.tid. 1911-1912 
(18.1 .95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om NSBs planer om 
at det skal gå 715 tog i døgnet gjennom Gamle
byen i Oslo, som er proklamert som miljøby, S.tid. 
2304-2306 (22.2.95). 
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5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om ei varig løsning 
på miljøproblema som økende jernbanetrafikk 
skaper for dem som bor i nærheta av jernbane
spora pd Oslos østkant, S. tid. 2443-2444 
(8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om salg av Tofte indu
striers klorfabrikk i Hurum til India strider mot 
internasjonale avtaler og intensjonserklæringer 
om eksport av miljøskadelig teknologi til u-land, 
S.tid. 2674- 2675 (22.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 

nr. 77. Bestemmelser om konsekvensutredninger. 
Tilpassing til EUs Rådsdirektiv 85/337 av 27. juni 
1985 om vurdering av visse offentlige og private 
prosjekters miljøvirkninger. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 85/337ÆØF. 2. Forslag 
til revidert direktiv. 3. Om implementeringen av 
EU-direktivet i medlemslandene. 4. Oversikt over 
ord og begreper.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 261, Innst. O. 30, O.tid. 
359-361 (9.3.95), Besl. O. 40, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 4. august 1995. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Miljøverndepartementet og Finans- og toll
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepartementet: 
Samlet oversikt over miljøverninnsatsen på ulike 
departementers budsjetter i 1996. Særskilt ved
legg: Grønn bok. Miljøtiltak i statsbudsjettet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet. tilskudd til organi

sasjoner 
1402 Miljøvern i kommunene 
1406 Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsem-

betene 
1410 4410 Miljøvernforskning 
1442 Vannmiljø- , avfalls- og spesialavfallstiltak 
1463 4463 Regional og lokal planlegging 
14 70 44 70 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 
1638 Utredning av norsk klimapolitikk m. v. 
(l forslag fra H vedr. Miljøheimevernet bifalt. l 
forslag fra Oscar D. Hillgaar vedr. bl.a. miljøorga
nisasjoner sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Miljøvern på Svalbard. 

(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapittel 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards natunniljø.) 
St.meld. 22 (1994-95), ref. S.tid. 2218 (14.2.95), 
Innst. S. 11, S.tid. 440-455, 460 (31.10.95). 
(l forslag fra SV og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt. 
3 forslag fra komiteen bifalt - om framlegging av 
forslag til nye verneområder på Svalbard, om utar
beiding av en verneplan for Bjørnøya, og om en 
helhetlig vurdering av Svalbard-samfunnet.) 

2. Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 

i kommune- og reguleringsplaner. 
Dok. 8: 84 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 81, S.tid. 1711 - 1712, 1721 (14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget, med tilslutning fra Sp, SV og KrF, ikke 
bifalt.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1442 Vannmiljø, 
avfalls- og spesialavfallstiltak.) 
St.prp. 21 , ref. S.tid. 922, Innst. S. 69, S.tid. 1799, 
1838 (18.12.95). 

4. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons
systemet Mercure for FNs miljøprogram UNEP; 
endr. bev. på kap. 1463 Regional og lokal planleg
ging.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 

5. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om kontroll av varer i 
EØS-omrddet og Norge i forhold til innhold av 
miljøgifter og faregrad for menneskers liv og 
helse. 
S.tid. 2394-2406, 2407-2408 (20.2.96). 
(2 forslag fra Sp, herav l om en melding om mat
kvalitet og forbrukersikkerhet bifalt.) 

6. Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av 
nitrogenoksider (NO:J. 
(Vedlegg: l . Nærmere om de makroøkonomiske 
analysene. 2. Ordliste.) 
St.meld. 41 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 114, S.tid. 2450-2496, 2496- 2500 
(22.2.96). 
(20 forslag, hvorav 2 fra H bifalt og l fra KrF og 
SV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 8 forslag til vedtak fra komiteen 
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bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five 
og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting 
for å motvirke drivhuseffekten. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.2.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 93 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 126, S.tid. 2450-2497, 2500-2501 
(22.2. 96) og vedlagt protokollen. 
(l forslag fra H ikke bifalt. 2 forslag til vedtak fra 
komiteen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Forslag fra Carl I. Hagen om opprettelsen av et 
Statens Miljøfond som gir tilskudd til drift og 
investeringer som medfører et bedre miljø og at 
alle miljøbegrunnede avgifter tilføres dette fondet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 15.3.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 29, ref. S.tid. 2127, Innst. S. 159, S.tid. 
3057-3060 (29.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (bærekraftig utvikling; avfallsbehandling, 
spesialavfall; ombygging av nikkelverk på Kola; 
utslipp av miljøgifter; miljø- og helsefaremerking; 
petroleumsvirksomheten, transportsektoren; inter
nasjonalt miljøsamarbeid, miljørettet bistand, 
Agenda 21; grønn offentlig innkjøpspolitikk; 
WTO-fond; miljøvern i kommunene; biologisk 
mangfold, rovviltforvaltning, naturoppsyn, alle
mannsretten; gen- og bioteknologi; Klimakonven
sjonen; Nordsjøsamarbeidet; kulturminnevern; 
arealplanlegging; global fordeling, i-lands pro
duksjons- og forbruksmønstre). 
S.tid. 3131-3138 (18.4.96), S.tid. 3227-3258 
(debatt 29.4.96). 
(3 forslag, herav 2 enstemmig bifalt - l fra V om 
informasjon om radioaktivt nedfall og l fra Sp, H, 
SV og KrF vedr. Handlingsplan for gamle synder. 
l forslag fra H om en melding om oppfølging av 
Nordsjødeklarasjonene sendt Regjeringen.) 

10. Forslag fra Erik Solheim og Paul Chaffey om å be 
Regjeringen nedsette en nasjonal kommisjon for 
bærekraftig utvikling. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 3158, Innst. S. 214, S.tid. 
3920- 3921, 3928-3929 (6.6.96) og avvist. 
(Forslaget, framsatt p va. Sp, SV og KrF, ikke 
bifalt.) 

11. Forslag fra Paul Chaffey og Børre Rønningen om 
å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding 
som inneholder en tiltaksplan mot miljøgifter med 
hormonforstyrrende effekter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 249, S.tid. 

4380- 4384, 4412 (17.6.96) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

12. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert 17. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende overføring av arbeidsoppgavene ved 
fylkesmannens miljøavdeling til fylkeskommunen 
og folkevalgte organ. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

13. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til
takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
Dok. 8: 57 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sikre 

Bellona fortsatte arbeidsmuligheter til beste for 
Barentsregionen og dens innbyggere etter at det 
russiske sikkerhetspolitiet FSB har tatt ut tiltale 
mot dem, S.tid. 290-291 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Magnhild Meltveit Kleppa om offentliggjøring 
av listen over produkter som inneholder miljøfor
styrrende miljøgifter, S.tid. 935-936 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om å legge miljø
vernsakene i fylkene under et folkevalgt organ, og 
ikke under fylkesmannen, S.tid. 1403-1404 
(29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om kriterier 
for utvelgelsen av kommuner til prosjektet «Bære
kraftige lokalsamfunn», S.tid. 2427-2428 
(21.2.96). 

5. Sp.spm. fra Johanne Gaup om Forsvarets ønske 
om innkjøp av 70 firehjuls motorsykler til bruk 
ved øvelser ved garnisonen i Porsanger, S.tid. 
2664-2665 (6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om når 
det vil foreligge en fullstendig oversettelse av 
Agenda 21 (Rio-erklæringen) på norsk, S.tid. 
2998-2999 (27.3.96). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om Norge vil øke sine 
anstrengelser for å nå klimamålsettingen om stabi
lisering av COrutslipp, S.tid. 3000-3001 
(27.3.96). 

8. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om klimamål
settingen om stabilisering av COrutslipp på 
1990-nivå, S.tid. 3001-3003 (27.3.96). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim om økning i COrutslipp 
ved bygging av to gasskraftverk, S.tid. 3098-3099 
(17.4.96). 

l O. Sp.spm. fra Paul Chaffey om NHO som bevisst 
har lekket konklusjoner fra Grønn skattekommi
sjon før utvalgets innstilling er offentliggjort, 
S.tid. 3875-3876 (5.6.96). 
(Jf. sakene 11 og 12.) 

11. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen, framsatt av Gud
mund Restad om det er korrekt at finansministeren 
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har instruert departementets medlem av Grønn 
skattekommisjon om å gå imot en utvidelse av 
COz-avgiften, S.tid. 3878 (5.6.96). 
(Jf. sakene 10 og 12.) 

12. Spm. ved møtets slutt fra Erik Solheim om Regje
ringens handlemåte overfor Grønn skattekommi
sjon, S.tid. 4098- 4105 (10.6.96). 
(Jf. sakene 10 og 11.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg: Grønn bok. Miljøtil
tak i statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: Vedlegg til 
merknader fra A ang. kap. 1401.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
140 l Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi

sasjoner 
1406 Miljøvernavdelingene ved fYlkesmannsem-

betene 
141 O 441 O Miljøvernforskning 
1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak 
1443 Miljøovervåking og akutt forurensning 
1463 4463 Regional og lokal planlegging 
1470 4470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 
(2 forslag bifalt, l fra H og l fra FrP, begge vedr. 
hev. til kalking. 2 forslag fra Oscar D. Hillgaar 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om til

takfor å redusere overforbruket slik at forbruksut
viklingen bringes i samsvar med hensynet til det 
globale miljø. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.4.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråd Thorbjørn Berntsen 
til energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 57 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95), 
Innst.S. 11, S.tid. 1482-1490, 1505-1506 
(3.12.96) og enstemmig vedlagt protokollen. 
( 4 forslag fra Sp, SV og KrF og l forslag fra SV -
alle sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1406/4406, naturopp
syn; kap.1442, garantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 46, S.tid. 1493, 
1506-1507 (3.12.96). 

3. Interp. fra Erik Sol heim om initiativer til bredt 
politisk samarbeid for omlegging av forbruks
mønster, næringsstruktur og samfunnsform for å 
gjøre om Norge til en miljønasjon i det 21. år
hundre. 
S.tid. 1536-1543 (4.12.96). 

4. Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey og Inge 
Myrvoll om Norges opptreden under de interna
sjonale klimaforhandlingene. 

Dok. 8: 23, ref. S.tid. 1659 (12.12.96), S.tid. 
1685-1691, 1694 (13.12.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 3 forslag fra 
SV inntatt i Dok. 8-forslaget; 2 sendt Regjeringen 
- se REGJERINGEN OVERSENDT I, og l ikke 
bifalt.) 

5. Interp. fra Paul Chaffey om stabilisering av COr 
utslippene. 
S.tid. 2473-2481 (20.2.97). 
(2 forslag fra SV, hvorav l med støtte fra Sp, KrF 
og H bifalt.) 

6. Interp. frå Håkon Gi il om forvaltning av gassres
sursane. 
S.tid. 2996-3002 (22.4.97). 

7. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om 
utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter 
klimaforhandlingene i Kyoto.) 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 179, S.tid. 
3231 - 3269 (12.5.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, KrF og Gunn Karin 
Gjul (A), ikke bifalt med 45 mot 58 stemmer. 4 
forslag fra SV med støtte fra KrF og Sp ikke 
bifalt.) 

8. Redegjørelse av miljøvernministeren om forbe
redelse til spesialsesjonen i FNs generalforsam
ling om miljø og utvikling. 
S.tid. 3571-3574 (29.5.97), og vedlagt protokol
len. 

9. Regional planlegging og arealpolitikk. 
(Vedlegg: l . Arealplanlegging i kommunene. 2. 
Nærmiljøarbeidet. 3. Dokumentasjon om med
virkning. 4. Status i fylkesplanleggingen og utvik
lingsarbeidet. 5. Konsekvensutredninger av større 
utbyggingstiltak. 6. Dokumentasjon av arealbruk 
og bosettingsutvikling. 7. Erfaringer fra miljøby
arbeidet og annet utviklingsarbeid. 8. Landskaps
bilde og estetikk.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2863, lnnst. S. 219, S.tid. 
3892-3904, 3955 (10.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. Komi
teens innst. om etableringsstopp for nye kjøpesen
tre bifalt.) 

l O. Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 
Dugnad for framtida. 
(Vedlegg: l. Oversikt som viser resultatområdene 
i miljøvernpolitikken med tilhørende strategiske 
mål, resultatmål og eksempel på indikatorer.) 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3890 (9.6.97). 
(Ikke behandlet.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om Regjerin

gens arbeid med å styrke miljøhensyn som går på 
tvers av krav om frihandel, fram mot og under 
WTOs ministerkonferanse i desember, S.tid. 
1518-1519 (4.12.96). 

2. M.spm. fra Håkon Giil om at 25-30 pst. av mil
jøvernstillingane i kommunane kan verte borte i 
1997 når tidlegare øyremerkte midlar vert inn
lemma i rammetilskotet, S.tid. 2167 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Paul Chaffey om at EU-landene går 
inn for 15 pst. reduksjon av COrutslippene innen 
år 2010, mens Norges utslipp vil øke med ca 30 
pst., S.tid. 2547-2550 (5.3.97). 

4. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hvorvidt 
Norge vil godta en klimaavtale som setter kon
krete reduksjonsmål, som 10 eller 15 pst. COrre
duksjon innen 2010, S.tid. 2556-2557 (5.3.97). 

5. M.spm. fra Erik Solheim om statsministerens 
utsagn om at Regjeringen vil si nei til klimaavtaler 
som pålegger Norge påta hele COrreduksjonen 
innenfor Norges grenser, S. tid. 2681-2682 
(12.3.97). 

6. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om når Regjeringa 
vil ta stilling til klagesaka som gjeld konsesjon for 
bygging av gasskraftverk på Vestlandet, S.tid. 
2907 (16.4.97). 

7. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Brundt
land-regjeringens oppfølging av Brundtland-kom
misjonens rapport og Rio-toppmøtet, og å sikre 
framtidig oppfølging, S.tid. 3121-3122 (30.4.97). 
(Jf. neste sak.) 

8. M.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om 
Brundtland-kommisjonens anbefaling om satsing 
på alternative fornybare energikilder og enøk, og 
hvorfor Brundtland-regjeringen ikke brukte det 
nasjonale utvalget for bærekraftig utvikling, S.tid. 
3122-3123 (30.4.97). 
(Jf. forrige sak.) 

9. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om tiltak for å 
redusere faren ved hormonhermende kjemikaliers 
innvirkning på mennesker og dyr, bl.a. uavhengig 
og målrettet forskning, S.tid. 3546-3547 
(28.5.97). 
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NARKOTIKA 

Se også: ALKOHOL, SOSIAL VESEN 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 
610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
614 Tiltak for stoffmisbrukere 
741 3741 Statens klinikk/or narkomane 

(3 forslag fra henholdsvis A, H, KrF og FrP, fra A, 
Sp, og KrF og fra A og KrF bifalt. Tilråding fra 
sosialkomiteen om evaluering av institusjoner og 
kollektiver i rusmiddelomsorgen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen om endring i dykker

forskriftene for å forenkle politiets og tollvesenets 
arbeid med kontroll av narkotikasmugling på skip. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å gjøre det enk

lere å anvende tvangsbehandling av rusmiddel
misbrukere, S.tid. 324-325 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å endre sosialtje
nestelovens § 6-2, for å verne fosteret mot skader 
som påføres ved morens rusmiddelmisbruk, S.tid. 
1714-1715 (15.12.93). 

3. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om hva som vil bli 
gjort for å tilrettelegge for tvangsbehandling av 
rusmiddelmisbrukere, S.tid. 2101-2102 (9.2.94). 

4. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om at bortimot 
halvparten av narkotikadødsfallene i Norge i fjor 
skjedde i Drammensområdet, og tiltak for å snu 
utviklingen, S.tid. 2102-2103 (9.2.94). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om grunnen til at 
prøveprosjektet mellom Sosial- og helsedeparte
mentet og Oslo kommune for behandling av her
oinmisbrukere med metadon ennå ikke er oppstar
tet, S.tid. 2240-2241 (16.2.94). 

6. Sp.spm. fra Odd Holten om bortfall av grensekon
troll og risiko for økt narkotikasmugling med en 
eventuell fremtidig avtale om medlemskap i EU, 
S.tid. 2952-2953 (20.4.94). 

7. Sp.spm. fra John Dale om politisamarbeid med 
dei baltiske landa for å motverka smugling av nar
kotika, m.a. om å bruka hundar i spaningsarbeid, 
S.tid. 3293-3294 (4.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (telefonkontroll i 

narkotikasaker). 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 120, Innst. O. 26, O.tid. 
181-183 (22.3.94), Besl. O. 36, L.tid. 19 (14.4.94). 
Lov av 13. mai 1994. 

2. Endring i lov 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). (Inndra
ging av skjenkebevilling ved gjentatt narkotika
omsetning på skjenkestedet.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 271, Innst. O. 62, O.tid. 
462-466 (6.6.94), Besl. O. 63, L. tid. 30 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag fra FrP og l fra H og Frp ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

61 O Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
614 Tiltak for stoffmisbrukere 

741 3741 Statens klinikk for narkomane 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP og l forslag fra Sp, 
H og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen om endring av dykker

forskriftene for å forenkle politiets og tollvesenets 
arbeid med kontroll av narkotikasmugling på skip. 
Dok. 8: 74 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 37, S.tid. 1518-1519, 1520 (1.12.94) og 
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avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Oslo kommunes meta
donprosjekt.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen om etablering av et eget 
fengsel for utenlandske kriminelle som skal 
utvises etter soning. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 5.5.95 fra 
justisministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 157, S.tid. 
3610-3623, 3629 (1.6.95) og vedtatt sendt Regje
ringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Fengselsstyret 

som pålegger fengslene å sikre de narkomane inn
satte tilgang på klor til å rense sprøyter, S.tid. 
1913-1914 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om økonomisk støtte 
til et rusmiddelundervisningsprogram for l . -3. 
klasse i barneskolen, utarbeidet av Lions Quest 
Foundation, S.tid. 2452-2453 (8.3.95). 

3. Sp.spm. fra Geir Thoresen om tillatelse for Dram
men politikammer til å motta en narkotikahund i 
gave, S.tid. 2609 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om Oslo 
kommunes avvisning av støtte til kristne institu
sjoner for rusmiddelmisbrukere, bl.a. P 22 Kon
taktsenteret, S.tid. 2626-2628 (15.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse 

andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmid
delmisbrukere i institusjon.) 
(Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. 
med Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens 
helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 627, Innst. O. 68, O.tid. 
795-806 (8.6.95), Besl. O. 76, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. Il, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett -kap.: 
610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
614 Tiltak for rusmiddelmisbrukere 
7 41 3 7 4 I Statens klinikk for narkomane 

(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP vedr. Evangelie
sentre bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 614.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at Helsetilsynet har 

gitt tillatelse til et forskningsprosjekt hvor friske 
personer blir oppfordret til å røyke marihuana, 
S.tid. 940-941 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forskrifter til 
sosialtjenestelovens § 7-11 som ikke lenger gir 
muligheter til å ransake klienter med tanke på 
medbringelse av stoff og alkohol ved akuttinnleg-

gelser uten særlig mistanke, S.tid. 946-947 
(15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Tor Nymo om lang ventetid ved kje
misk institutt på Kripos for å analysere narkotika
og dopingbeslag, S.tid. 1548-1549 (6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende antall 
narkotikabeslag på Svinesund og ved andre gren
sestasjoner i Østfold som krever store ressurser, 
S.tid. 1549-1550 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Siri G. Flenstad, framsatt av Tove 
Kari Viken om godkjenningsordning for institu
sjoner som tilbyr behandling for rusmisbrukere, 
S.tid. 1557-1558 (6.12.95). 

6. Sp.spm. fra Grethe Fossli om bruk av Norges 
Idrettsforbunds kunnskaper om antidopingarbeid 
innenfor den organiserte idretten, S.tid. 
1982-1983 (10.1.96). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om endring i so
sialloven slik at utbetaling av sosialhjelp til rus
middelbrukere kun kan gis ved tilbakeflytting til 
kommunen klienten var bosatt i før institusjons
innleggelse, S.tid. 2444-2445 (21.2.96). 

8. Sp.spm. fra Lars Sponheim om sperre på førerkort 
«for alltid» for en tidligere rusmiddelmisbruker, 
S.tid. 2593-2594 (28.2.96). 

9. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om justis
ministerens uttalelse om at Nederland har større 
narkotikaproblemer enn Norge, S.tid. 2676-2677 
(6.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om oppfølging av in
tensjonene i rusmiddelmeldingen og sosialloven 
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om hjelp til rusmiddelmisbrukere, S.tid. 
2687-2689 (6.3.96). 

11. Sp.spm. fra Solveig Sollie om nødvendige bevilg-

ninger til Borgestadklinikken som senter for 
tvangstiltak mot gravide rusmiddelmisbrukere, 
S.tid. 3539-3540 (15.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 
610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
612 3612 Statens institutt for alkohol- og narkotika

forskning 
614 Tiltak for rusmiddelmisbrukere 
7 4 l 3 7 4 l Statens klinikk for narkomane 

(l forslag fra H og FrP vedr. Evangeliesentrene 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Narkotikapolitikken. 

(Vedlegg: l. Globaliseringen av den ulovlige pro
duksjonen, handelen med og misbruket av narko
tiske stoffer. 2. Nye ungdomskulturene utviklings
trekk og misbruksmønstre. 3. De tyngst problem
belastede misbrukerne og hjelpeapparatet.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 184, S.tid. 
3424-3448, 3457-3459 (22.5.97). 
(10 forslag, hvorav l fra Sp og 5 fra FrP sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. 5 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. I vedr. 
tidsfrister tilknyttet tvangsvedtak etter sosialtje
nesteloven bifalt mot 2 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å legali
sere narkotika og å avkriminalisere brukerne. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2822, 2980, Innst. S. 184, 
S.tid. 3424-3448, 3457-3459 (22.5.97) og ikke 
bifalt. 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

utnytta kapasiteten ved behandlingsinstitusjonane 
for narkomane, slik at t.d. fagleg usemje ikkje 
hindrar effektiv bruk, S. tid. 2067-2068 (22.1.97). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om reduserte 
bevilgninger til Tollvesenets grensekontroll, på 
tross av narkotika- og spritflom ved Østfolds gren
sestasjoner, S. tid. 2284-2285 (5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om midler til 
gjennomføring av «Sluseprosjektet» i Telemark, et 
pionerprosjekt som skal hjelpe narkomane tilbake 
til et normalt liv, S.tid. 3141-3142 (30.4.97). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre politiinfor
mantene bedre, og bidra til ny identitet for en 
informant som føler seg i livsfare etter å ha vitnet i 
flere narkotikasaker, S. tid. 3767-3768 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. A) Lov om gjennomføring av europarådsavtale 

31 . januar 1995 om ulovlig håndtering av og han
del med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs. 8) 
Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsav
tale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og 
handel med narkotika og psykotrope stoffer til 
sjøs. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 570, Innst. O. 85, O.tid. 827, 
862-863 (5.6.97), Besl. O. 106-107, L.tid. 55-56 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 



-429- NATO (militærtekniske spm) 

NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 

Se også: ATOMVÅPEN, FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, NATO 
(POLITISKE SPM) 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1740 4740 Allierte lagre 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud

sjettet for 1993. (Omgrupperinger; overføring av 
midler fra kap. 1790 Kystvakten til kap. 1760.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 641, Innst. S. 26, S.tid. 
1531-1535 (7.12.93). 

2. NATO sitt fellesfinansierte infrastrukturprogram 
og det nasjonal.finansierte byggje- og anleggspro
gram i Forsvaret. (Omlegging av infrastrukturpro
grammet; endring i presentasjonsform og budsjett
struktur for bygge- og anleggsprosjekt; endringer 
og tillegg i byggeprogram; kompensasjon til 

Brønnøy kommune for skrinlegging av flyplassut
bygging.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 3275, Innst. S. 156, S.tid. 
4031-4035, 4042-4043 (8.6.94). 
(l forslag fra A og FrP og l forslag fra SV ikke 
bifalt.) 

3. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro
sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke behand
let. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å få utenlandsk 

flyging under NATO-øvelser i Norge under kon
troll og et betryggende granskningsarbeid etter 
ulykker, S.tid. 3302-3304 (4.5.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1740 4740 Allierte lagre 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 

Il. Alminnelige saker: 
l. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro-

sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 
Innst. S. 47, S.tid. 1603 (8.12.94). 

2. Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesterin
ger. (Fellesfinansierte bygg og anlegg.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 191, S.tid. 
3899-3906, 3970-3971 (12.6.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1740 4740 Allierte lagre 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 
2. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 

og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (!FOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia- Hercegovina. (Erstat
ning av UNPROFOR med IFOR, delvis finansie
ring av !FOR-deltakelse over bistandsbudsjettet; 
endr. hev. på kap. 1760 Nyanskaffelser av materi
ell og nybygg og nyanlegg, samt kap. 1792/4792 
FN-tjenesten; nytt kap. 1794 NATOs Bosnia-

styrke.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845-1858, 1912-1913 
(19.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen til 
innstillingsutkast. 2 forslag fra H ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesterin

ger. (Engasjement i NA TOs fellesfinansierte res
sursprogrammer; forsert tilbakelevering av 
HAWK-utstyr; godkjenning/endring av eien
doms-, bygg- og anleggsprosjekter.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3354, Innst. S. 265, S.tid. 
4316-4324, 4405-4406 (17.6.96). 
(2 forslag, herav l fra SV og A om å flytte Hærens 
forsyningskommando fra Løren leir til Kolsås 
ikke bifalt med 57 mot 56 stemmer. Komiteens 
innst. om tilbakelevering av HAWK-utstyr bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 760 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 

nyanlegg 
2. Endringer i bev. under forsvarsbudsjettet for 1997 

i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO
ledet post-/FOR styrke i Bosnia-Hercegovina. 
(Erstatning av IFOR med stabiliseringsstyrken 
SFOR; kap. 1792 Norske styrker i utlandet.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1614, Budsjett-innst. 
S. 7. Tillegg l, S.tid. 1836-1839, 1898 (20.-
21.12.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i løyvingar m. v. i forsvarsbudsjettet for 

1996. (Omgrupperinger; tilbakeføring av !FOR
midler til statskassen, m. v.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 71, S.tid. 
1591-1593, 1603-1607 (10.12.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Fraj}ord Johnson om proble

mene for krigsforbryterdomstolen i Haag med å ta 
dømt krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia 
pga. den flernasjonale styrkens begrensede man
dat. (Trukket tilbake), S.tid. 3546 (28.5.97). 
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NATO (POLITISKE SPM) 

Se også: EFTAÆU, FREDSARBEID, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRlKSSAKER 

1993-94 

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

nordatlantiske forsamling. Innst. S. 8, S.tid. 
339-340 (4.11.93). 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (sikkerhetspolitikk og samarbeid med Russ
land; videreutvikling av det atlantiske samar
beidet, nye NATO-oppgaver, Det nordatlantiske 
samarbeidsråd - NACC.) S.tid. 263-275 
(25.10.93), S.tid. 340-426 (utenriksdebatt 
4.11.93). 

(4 forslag, hvorav 2 fra RV og l fra FrP ikke bifalt. 
l forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 
i 1993. 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 

i 199 3. (Det nordatlantiske samarbeidsrådet 
(NACC); Partnerskap for fred (PFP); Vestunionen 
(VEU)- den europeiske pilaren i NATO.) 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 44 (1993-94), ref. S.tid. 4272 
(1993-94), Innst. S. 11, S.tid. 831-859 (1.11.94) 
og vedlagt protokollen. 
(Jf. UTENRIKSSAKER Il, 1.) 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (NATO-utvidelse; tyngdepunktforskyvning i 
NATO; Vestunionen). S.tid. 1923-1930 (19.1.95), 
S.tid. 2005-2079 (utenriksdebatt 31.1.95) og ved
lagt protokollen. 
( 4 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt. l forslag 
fra Sp, SV og KrF, l forslag fra Sp og SV og l for
slag fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

3. Forslag fra Fridtjof F. Gundersen, Carl l. Hagen 
og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen legge 
frem en melding som omfatter konsekvensene av 
den sikkerhetspolitiske utvikling i Europa etter at 
Forsvarskommisjonens arbeid ble avsluttet. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.94 fra 
forsvarsministeren til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 37 (1993-94), ref. S.tid. 2930 (19.4.94), 
Innst. S. 121, S.tid. 2886-2893, 2899 (6.4.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(l forslag fra H og FrP sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. Komiteens 

innstilling om å be Regjeringen vurdere langtids
meldinger basert på 4-årsperioder sammenfal
lende med stortingsperiodene, enstemmig bifalt.) 

4. Redegjørelse av handelsministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære fonnål.) 
S.tid. 358-359 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2927-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. neste sak og UTENRIKSSAKER li, 6.) 

5. Redegjørelse av utenriksministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære fonnål.) 
S.tid. 356-358 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak og UTENRIKSSAKER Il, 6.) 

6. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 
i 1994. 
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(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om NATOs generalsek

retær som har karakterisert fundamentalistisk 
islam som en trussel mot Vesten av samme slag 
som kommunismen var tidligere, S.tid. 
2296-2297 (22.2.95). 

2. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om NATOs vedtak om 
utvidelse østover til tidligere warszawapaktland 
bidrar til å sikre fred, sikkerhet og stabilitet i Euro
pa, S.tid. 2298-2299 (22.2.95). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Lisbeth 
Ho/and om Regjeringen har tillit til NATOs gene
ralsekretær Willy Claes, S.tid. 2667-2668 
(22.3.95). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om kvifor Telemarks
bataljonen ikkje er klar til fastsett tid, S.tid. 
3508-3509 (24.5.95). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 

i 1994. (Omforming av Alliansen; ev. medlemskap 
for land i Sentral- og Øst-Europa; Partnerskap for 
fred (PFP); Vestunionen (VEU); oppgaver tilknyt
tet konflikten i det tidligere Jugoslavia.) 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 45 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 88, S.tid. 1624-1638, 1680 (12.12.95). 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (NATO og Vestunionen; fredsavtalen for det 
tidligere Jugoslavia, IFOR; sikkerhetspolitisk 
samarbeid med Russland, NATO-utvidelse; ned
rustning, CFE-avtalen). 
S.tid. 2130-2136 (30.1.96), S.tid. 2218-2284, 
2298-2299 (utenriksdebatt 8.2.96). 

3. Forslag fra Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaffey om å 
bekrefte Norges selvpålagte begrensninger i sik
kerhetspolitikken. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.2.96 fra For
svarsdepartementet v/statsråden til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 701, Innst. S. 151, S.tid. 
2903-2907, 2930 (19.3.96) og ikke bifalt. 
(3 forslag fra SV som var inntatt i Dok. 8-forsla
get, ikke bifalt.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av l) Avtale mellom de 
stater som er parter i Traktat for det nordatlantis
ke område og de øvrige deltakerstater i Partner
skap for fred om status for deres styrker, med et 

forbehold, 2) Tilleggsprotokoll til Avtale mellom 
de stater som er parter i Traktat for det nordatlan
tiske område og de øvrige deltakerstater i Partner
skap for fred om status for deres styrker, begge 
undertegnet i Brussel 19.juni 1995. (Forbehold 
om ikke-anvendelse overfor stater som ikke ratifi
serer tilleggsprotokollen med forbud mot døds
straffeksekvering overfor andre staters militære.) 
(Vedlegg: I. Forbehold. IL Avtalen og tilleggspro
tokollen i engelsk tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 234, S.tid. 
4133, 4137 (11.6.96). 

5. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 
i 1995. 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om NATO 

kan bidra mer aktivt til at FNs krigsforbryter
domstol kan gjennomføre rettsoppgjøret i det tid
ligere Jugoslavia, S.tid. 2422 (21.2.96). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om sterkare innslag av 
norske høgare offiserar i FN og NATOs Atlanter
havskommando, S.tid. 2435-2436 (21.2.96). 

3. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om utplassering av 
NATO-atomvåpen ved utvidelse av NATO til øst
europeiske land, S.tid. 3524-3525 (15.5.96). 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon 

i 1995. (NATOs utvidelse i øst; oppfølging av 
Dayton-avtalen i Bosnia-Hercegovina; Partner
skap for fred (PFP); samarbeidet med Russland.) 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 

kommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 46 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 109, S.tid. 2365-2417, 2419 (utenriksde
batt 13.2.97). 
(Jf. neste sak.) 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (NA TOs utvidelse i øst, samarbeidsdokument 
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mellom NATO og Russland, partnerskap for fred, 
atlantisk partnerskapsråd, Vestunionen.) 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 
(utenriksdebatt 13.2.97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Interp. frå Anita Apelthun Sæle om å presse 
NATO-allierte Tyrkia til å respektere menneske
rettane i kurdisk område, og kva Norge kan gjere 
for å yte humanitær hjelp til kurdarane. 
S.tid. 3633-3639, 3645-3647 (2.6.97). 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 fra KrF sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

4. Samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 
1996. 
(Vedlegg: l. Einskilde spørsmål i det politiske og 
forsvarsmessige samarbeidet. 2. Erklæringar og 
sluttkommunike frå ministermøta.) 
St.meld. 59, ref. S.tid. 4227 (16.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Jan Petersen om svært ulike tilnær

minger i utenriksministerens og forsvarsministe
rens taler i Oslo Militære Samfund med vekt på 
henholdsvis de nye oppgavene og NATOs kjerne
oppgaver, S.tid. 1993-1994 (15.1.97). 

• 
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NATURSKADER 

Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT, SKOGBRUK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

l l 48 4 l 48 Statens naturskadefond, erstatning og sik
ring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 

(Kap. 1050 Ymse fiskeriføremål, erstatning for 
stormskadar.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 18, S.tid. 1679 
( 14.12.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om sikring mot og erstatning for naturskader 

( naturskadeloven ). 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 5, Innst. O. 23, O.tid. 
155-167 (24.2.94), Besl. O. 34, L. tid. 17-18 
(3.3.94). Lov av 25. mars 1994. 
(3 forslag fra Sp, SV og KrF og 2 forslag fra Sp og 
SV, ikke bifalt.) 

2. Endringer i naturskadeforsikringsloven og natur
skade/oven (avkorting). 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 169, Innst. O. 31, O.tid. 225 
(28.4.94), Besl. O. 39, L.tid. 21 (5.5.94). Lov av 
27. mai 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-l417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l 148 4148 Naturskade - erstatning og sikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Kjellbjørg Lunde om arbeidet med fore

bygging og sikring av skredutsette område. S.tid. 
3371-3381, 3396-3398 (18.5.95). 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Redegjørelse av justisministeren om flomkatastro
fen (med påfølgende debatt). 

S.tid. 4051-4064 (14.6.95) og vedlagt protokol
len. (En representant fra hver partigruppe samt 
justisministeren fikk ordet en gang i inntil 5 
minutter etter redegjørelsen.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Flomskader på Østlandet og foreløpige bevilgnin
ger og fullmakter til å dekke nødvendige utgifter. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3978, Innst. S. 224, S.tid. 
4424-4441, 4442-4443 (19.6.95). 
(7 forslag; 2 ikke bifalt. 5 forslag, herav 2 fra Sp 
og RV og 3 fra RV, samt l forslag fra komiteen 
sendt Regjeringen. Komiteens innst. om bl.a. en 
proposisjon om lov og forskrifter for erstatning 
etter natur- og avlingsskader enst. bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
1 . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l l 48 Naturskade - erstatninger og sikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Flomskader på Østlandet. (Bev. på 28 kapitler 

under 11 departementer, særskilt postering av 
flomrelaterte utgifter, nytt kap. 565 Erstatninger 

til kommuner og fylkeskommuner i forbindelse 
med flomskader; egenandeler; vurdering av regel
verk for naturskadeerstatning og katastrofeordnin
gen i planteproduksjon; erstatningsutmåling og 
erstatningsfullmakt; oppfølging av tidligere hen
stillinger fra finanskomiteen.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 74, Innst. S. 48, S.tid. 
1466-1480, 1512-1515 (30.11.95). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT I; de 
øvrige ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra finansko-
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miteen bifalt, vedr. erstatningsutmålingsmetode, 
egenandeler og nye forskrifter til naturskadelo
ven.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Oppland fylkeskommune sender skriv datert 
26. april 1996 med uttalelse fra fylkestinget ved
rørende vann- og frostproblematikken i Oppland 
vinteren 1995-96. 
Ref. S.tid. 3354 (7.5.96), og vedlagt protokollen. 

3. Flommen på Østlandet 1995 og kriseberedskap i 
fred. (Risiko- og sårbarhetsanalyse for alle kom
muner; permanent samordningsgruppe for fred
skriser/katastrofer; gjennomgang av varslingssys
temer og -rutiner; kommuners informasjonsvirk
somhet.) 
(Vedlegg: l. Flomtiltaksutvalgets mandat. 2. For
løpet av flommen. 3. Særskilte beredskapsorgani
sasjoner for kriser i fred. 4. Hjemmelsgrunnlag for 
iverksetting av tiltak i en krisesituasjon. 5. NVEs 
oppgaver. 6. Det norske meteorologiske institutts 
varslingsplan ved ekstreme værforhold: utdrag. 7. 
Skader og ekstraordinære utgifter som er vedtatt 
dekket over statsbudsjettet. 8. Kronologisk over
sikt over utsendte flomvarsler og pressemeldinger. 
9. Oversikt over utsendte varsler fra Det norske 

meteorologiske institutt under flommen.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 256, S.tid. 
4336-4341, 4407-4408 (17.6.96). 
(Jf. sak 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 

Svein Ludvigsen om utbetaling av avlingsskadeer
statningi Nord-Norge, S.tid. 2146-2147 (31.1.96). 

2. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om issvelling og 
hjelp fra Forsvaret til å åpne igjenfrosne vass
drag, S.tid. 2214-2215 (7.2.96). 

3. Sp.spm. fra Ola T Lånke om sikring av boligom
råder i Talvik i Alta hvor det er avdekket kvikk
leire, S.tid. 2336 (14.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Framlegg frå Syver Berge og Ola D. Gløtvold om 

lov om endringar i lov av 9. juni 1961 nr. 24 om 
sikring mot og erstatning/or naturskader (natur
skadeloven). (Endring av§ 5 første og andre leden 
slik at naturskadeloven også skal gjelde frost av 
vasskjelder.) 
Dok. 8: 88, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19 .11.96). 
Budsjett-kap. : 
l l 48 Naturskade - erstatninger og sikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats

budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementets ansvarsområde. (Kap. 565 Erstat
ninger til kommuner og fylkeskommuner i forbin
delse med flomskader.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, lnnst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562-1563 (5.12.96). 

2. Forslag fra Rita H. Roaldsen, Odd Roger Enoksen 
og Johanne Gaup om at kommunene i Nord-Norge 
må få kompensert for ekstrautgifter knyttet til 
uværet i januar 1997. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2325, Innst. S. 144, S.tid. 
2792-2795, 2803 (20.3.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 1.) 

3. Tiltak mot flom. (Sikringsanlegg langs Glomma; 
kommunale arealplaner; NVE-ansvar for vedlike
hold av sikringsanlegg, distriktsandel ved bygging 
av nye; administrativ behandling av vassdragsre-

guleringer; Solbergfoss dam; kystsonen.) 
(Vedlegg: Flomtiltaksutvalgets mandat og sam
mensetning. Jf. NOU 1996: 16 Tiltak mot flom. 
Leder Arnor Njøs.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 244, S.tid. 
3914- 3920, 3958 (10.6.97). 
(3 forslag, hvorav l fra H og l fra Sp, H, SV og 
KrF bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å refundere kom

munale utgifter etter ekstraordinært stort snøfall i 
deler av Nord-Norge, S.tid. 2074-2075 (22.1.97). 
(Jf. Il, 2.) 

IV. Lovsaker: 
l. Framlegg frå Syver Berge og Ola D. Gløtvold om 

lov om endringar i lov av 9. juni 1961 nr. 24 om 
sikring mot og erstatning for naturskader (natur
skadeloven). (Endring av§ 5 første og andre leden 
slik at naturskadeloven også skal gjelde frost av 
vass kjelder.) 
Dok. 8: 88 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 18, O.tid. 198-201, 204 (5.12.96) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
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NATURVERN 

Se også: FORURENSNING, MILJØVERN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
l 422 Naturvern og kulturminnevern 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
(l forslag fra H, Sp og FrP sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1427/4427, erstatninger 
etter naturvernloven. )kap. 
St. prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 27, S.tid. 
1754-1755 (16.12.93). 

2. lnterp. fra Syver Berge om konsekvensanalysar 
ved plassering av kjerneområda for rovvilt i beite
område for husdyr, S.tid. 3330-3346 (6.5.94). 
(2 forslag fra Syver Berge sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 31. mai 1994: «Regjeringa bes utar
beide gebyrsatser som varierer etter båtens verdi 
da den var ny, slik at små og billige båter får svært 
lave gebyrer og dyre båter får tilsvarende høyere 
gebyrer.» S.tid. 4185 (10.6.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Odd Roger Enoksen og Ragnhild Que
seth Haarstad om å oppheve det midlertidige ver
net av Hellemobotn i Tysfjord kommune. (Lulesa
misk område.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 31.5.94 fra Mil
jøverndepartementet v/statsråden om opphevelse 
av det midlertidige vernet.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 171, S.tid. 
4541-4542, 4544 (16.6.94) og vedlagt protokol
len. 

5. Forslag frå Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd 
Manneråk og Terje Sandkjær om at det blir føre
teke ei konsekvensutgreiing av ei eventuell Urar
regulering (Vassdr. nr. 021.Z.) i Setesdalsheianel 
Ryfylkeheiane. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 4697 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om erstatningsregler 

for rovviltskader på husdyr, S.tid. 277-278 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å vente med å 
fremje statleg reguleringsplan for kraftline over 
Askøy til Kollsnesterminalen i Øygarden, S.tid. 
308-309 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om dei rikspolitiske ret
ningslinene for verna vassdrag, S.tid. 309-310 
(3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å sikre at nødven
dige miljøhensyn blir tatt ved bruk av Forsvarets 
skytefelt på Hjerkinn nær Dovrefjell nasjonalpark, 
S.tid. 713-714 (17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å medvirke til at 
virksomheten i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn 
tar nødvendige hensyn til miljøet og lokalbefolk
ningen, og at forbudet mot sprenging av fosforhol
dig ammunisjon blir overholdt, S.tid. 739-740 
(17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Tor Nymo om at terreng i indre Troms 
ble påført betydelige ødeleggelser under øvelse 
«Minibrig», og å hindre slike skader i fremtiden, 
S.tid. 1568- 1569 (8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Kjell Magne Bondevik om å verne Øksendalsøra, 
S.tid. 1702-1703 (15.12.93). 

8. Sp.spm. fra Syver Berge om hjelpetiltak for bøn
der som pga. rovdyrskadar innanfor kjemeornråda 
må omstille si landbruksdrift, S.tid. 1935-1936 
(19.1.94). 

9. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å få utar
beidet faglig tilfredsstillende konsekvensanalyser 
før det foreslås administrative grenser for de 
såkalte kjerneområder for ulv, bjørn ogjerv, S.tid. 
1937-1938 (19.1.94). 

10. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om trasevalget for 
parsell av Rv Il langs Åkrafjorden, som kommer i 
konflikt med betydelige kultur- og naturverninter
esser, og fremdriftsplan for veganlegget, S.tid. 
1966-1967 (26.1.94). 

11. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om at et stort antall rein 
og storvilt hvert år blir skadet eller drept etter 
påkjørsel av tog, S.tid. 2010-2011 (2.2.94). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om korleis EØS-avtala og 
ein eventuell EU-medlemskap vil verke inn på 
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. bruken av utmarksressurs ane, t.d. den frie ferdse
len, S.tid. 2080-2081 (9.2.94). 

13. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om hvorvidt det er i 
tråd med de rikspolitiske retningslinjene å tillate 
utbygging av kraftlinjer som krysser vernede vass
drag, S.tid. 2082- 2083 (9.2.94). 

14. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Forsvaret plan
legger større utslipp av kjølevann i Lutvann i Øst
marka, S.tid. 2232 (16.2.94). 

15. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å koma i gang med 
kalking av ein av landets største innsjøar, Nisser, 
s. tid. 2233 (16.2.94). 

16. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å iverksette stat
lige tiltak for å hindre at almen blir utryddet av 
almesyke, S. tid. 2551-2552 (16.3.94). 

17. Sp.spm. fra Arild Lund om Direktoratet for natur
forvaltnings manglende oppfølging etter meg
lingsmøte med Oppegård kommune 2. april 1993 
om en reguleringsplan for strandområdet ved 
Ingierstrand, S.tid. 2552 (16.3.94). 

18. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Odd Holten om å hindre ødeleggelse av vernever
dige barskogområder i Oppland, bl.a. Skotjem
fjell i Lunner, S. tid. 2738-2739 (23.3.94). 

19. Sp.spm. fra Syver Berge om å la bønder som har 
vanskar med rovviltet, leggje om drifta frå saue- til 
mjølkeproduksjon, slik som i Lierne kommune, 
S.tid. 2960-2962 (20.4.94). 

20. Sp.spm. fra Arild Lund om forbudet mot driv
garn-lnappegarnfiske i Numedalslågen, S.tid. 
3279 (4.5.94). 

21. Sp.spm. fra Aase loa Wiig, framsatt av Sigurd 
Manneråk om det økte behovet for midler til kal
king av vassdrag, S.tid. 3279-3280 (4.5.94). 

22. Sp.spm. fra Johanne Gaup om Statskog SFs til
latelse til å drive muting etter diamanter i ni kom
muner i Finnmark til Rio Holding Norway AS og 
Ashton Mining Ltd., og følgene for den sårbare 
naturen, S.tid. 3280-3282 (4.5.94). 

23. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om sluttbehandlin
gen av vernesakene Spålen-Katnosa og Oppkuven 
i Oslomarka, S. tid. 3450-3451 (18.5.94). 

24. Sp.spm. fra Hilde Fraj}ord Johnson om at verne
verdige områder på Herdlajlaket og områder 
regulert som fuglereservat kan bli skadelidende 
ved utgraving av ny seilingsled til Bergen. (Truk
ket tilbake), S.tid. 3825 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om registrering av fritids- og småbåter. 

Ot.prp. 35, ref. O.tid. 180, Innst. O. 40, O.tid. 
310-321 (31.5.94), Besl. O. 46, L.tid. 26-27 
(10.6.94). Lov av 19. august 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra RV sendt Stortinget -
se Il, 3. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.10.94 fra departe
mentet v/statsråden med svar på spørsmål fra 
energi- og miljøkomiteen.) Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 1203- 1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
(3 forslag bifalt, henholdsvis l fra A, l fra SV og l 
fra V.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1422 Naturvern og kul
turminnevern; kap. 1427/4427 Direktoratet for 
naturforvaltning.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 34, S.tid. 1597, 
1600 (8.12.94). 

2. Forslag frå Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd 
Manneråk og Terje Sandkjær om at det blir føre
teke ei konsekvensutgreiing av ei eventuell Urar
regulering (Vassdr. nr. 02l.Z.) i Setesdalheiane/ 
Ryfylke heia ne. 

(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 28.12.94 fra 
Nærings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen. 2. Svarbrev av 8.2.95 
fra Nærings- og energidepartementet v/statsråden 
til energi- og miljøkomiteen og brev av 1.12.94 fra 
Miljøverndepartementet til Nærings- og energide
partementet. 3. Udatert svarbrev fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen. 4. Brev av 16.2.95 fra NINA
NIKU til energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 73 (1993-94}, ref. S.tid. 4697 (1.9.94), 
Innst. S. ll5, S.tid. 2816-2825 (30.3.95) og 
avvist. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

3. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (biologisk mangfold, statlig naturoppsyn, 
barskogvern, allemannsretten) 
S.tid. 3228-3236 (11.5.95), S.tid. 3334- 3366, 
3396-3398 (debatt 18.5.95) og enstemmig ved
lagt protokollen. 

4. Interp. fra Ranveig Frøiland om å bidra til en sam
ordnet forvaltning av Hardangervidda nasjonal
park. S.tid. 3381-3396 (18.5.95). 

5. Forslag fra Paul Chaffey pva. SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 7. juni 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
ytterligere utredning om forholdet til politi- og 
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lensmannsetaten, forholdet til kystoppsynet og 
oppsyn i sjøområder, forholdet til eksisterende 
oppsynsordninger, samt organiseringen av opp
synsordningene, jf. vedtak om tilbakesendelse av 
forslag til lov om statlig naturoppsyn i Ot.prp. 
nr. 44 for 1994-95.» 
S.tid. 3969, 3977-3978 (12.6.95) og bifalt med 66 
mot 46 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

6. Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. 
(Barskogvernmeldingen). 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3728 ((6.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul om forvaltningen av 

kjerneområdene for bjørn i Hedmark og Nord
Trøndelag i lys av Stortingets intensjoner med 
rovdyrforvaltningen, S. tid. 309-310 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å kome i gang med 
kalking av innsjøen Nisser, S.tid. 2087-2088 
(1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om ein ny «Hold Nor
ge Rent»-kampanje, S.tid. 2303-2304 (22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om begrepet <<frilufts
mark» i et forslag til endringer i friluftsloven, som 
innebærer at grunneier ikke får full erstatning for 
inngrep i eiendommen, S.tid. 2442-2443 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å lempe på 
de strenge restriksjonene for fritidsfiske nord for 
62. breddegrad, S.tid. 2620-2621 (15.3.95) . 

6. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om dyp bekymring i 
Distrikts-Norge som skyldes økningen i rovdyr
stammen, S.tid. 2953 (26.4.95). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om en vurdering av si
tuasjoner med utbygging av strandsonen i tett
bygde strøk, med eksempel i Bærum kommune 
hvor slik tillatelse er gitt, S.tid. 2956-2957 
(26.4.95). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om reindriftsnæringa 

i Finnmark som fører tilforørkning av Finnmarks
vidda, og tiltak for å hindre en slik utvikling, S.tid. 
2957-2959 (26.4.95). 

9. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om motor-
ferdselsloven som ikke gir adgang til bruk av 
f.eks. snøscooter i forbindelse med drift og ved
likehold av utleiehytter, S.tid. 3208-3209 
(10.5.95). 

l O. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om søknad om lang
distanseskyting på Hjerkinn høsten 1995, og om 
dette er i tråd med vedtak som er gjort om forvalt
ning av Dovrefjell, S.tid. 3222-3224 (10.5.95). 

11. Sp.spm. fra Tor Nymo omforskrifter omfram/eie 
av fiskerett, S.tid. 3563-3564 (31.5.95). 

12. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forebyggende til
tak mot rovdyrskader i forhold til beitende bufe, 
med eksempel i gaupe i Aust-Agder, S.tid. 
3566-3567 (31.5.95). 

13. Sp.spm. fra Anne/iese Dørum om allmennhetens 
rettigheter til fiske i Hurdalssjøen i Akershus, 
S.tid. 3568-3569 (31.5.95). 

14. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om Forsvarets over
dragelse av torpedostasjonen på Jeløy i Moss til 
en privatperson, hvor kommunen ønsker å regu
lere eiendommen til friluftsformål, S.tid. 
3569-3570 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om statlig naturoppsyn samt endringer i lov 

om naturvern og lov om viltet. (Tiltak mot miljø
kriminalitet- skjerping av straffebestemmelser og 
meldeplikt til politiet.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 593, Innst. O. 69, O.tid. 
762-764 (7.6.95), Besl. O. 68, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 25. august 1995. 
(l forslag fra SV og KrF, med tilslutning fra A, om 
tilbakesending til Regjeringen av forslag til Lov 
om statlig naturoppsyn, bifalt. l forslag sendt Stor
tinget (bifalt).) 
(Jf. Il, 5.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg: 2 svarbrev av 27.10. og 7.11.95 fra Mil
jøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen, vedr. hhv. barskogvern og rovvilt
forvaltning.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1427 442 7 Direktoratet for natuiforvaltning 
(2 forslag vedr Den Norske Turistforening bifalt, 
hhv. fra H og fra KrF. l forslag fra Oscar D. Hill-

gaar vedr. organisasjoner som mottar tilskudd 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Voss kommune sender skriv datert 6. september 

1995 om å be Stortinget plassere utbyggingspro
sjektet for Øvstedalsvassdraget i Kategori Il i 
Samlet Plan, eller gi prosjektet varig vern. 
Ref. S.tid. 74 (12.10.95), og vedlagt protokollen. 

2. Miljøvern på Svalbard. 
(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapitte1 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards naturmiljø.) 



-439- Naturvern 

St.meld. 22 (1994-95), ref. S.tid. 2218 (14.2.95), 
Innst. S. 11, S.tid. 440-455, 460 (31.10.95). 
(l forslag fra SV og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt. 
3 forslag fra komiteen bifalt - om framlegging av 
forslag til nye verneområder på Svalbard, om utar
beiding av en verneplan for Bjørnøya, og om en 
helhetlig vurdering av Svalbard-samfunnet.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om 
vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med 
i kommune- og reguleringsplaner. 
Dok. 8: 84 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 81 , S.tid. 1711-1712, 1721 (14.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget, med tilslutning fra Sp, SV og KrF, ikke 
bifalt.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljø
verndepartementet. (Kap. 1401 Opplysningsvirk
somhet, tilskudd til organisasjoner; kap. 1427/ 
4427 Direktoratet for naturforvaltning.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 922, Innst. S. 69, S.tid. 1799, 
1838 (18.12.95). 

5. Miljøvernpolitisk redegjørelse av miljøvernminis
teren (biologisk mangfold, rovviltforvaltning, na
turoppsyn; allemannsretten; arealplanlegging). 
S.tid. 3131-3138 (18.4.96), S.tid. 3227-3258 
(debatt 29.4.96). 

6. Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. 
(Barskogvemmeldingen ). 
(Vedlegg til innst.: 4 svarbrev av henholdsvis 
10.5., 14.5. og 23.5.96 (2) fra Miljøverndeparte
mentet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.meld. 40 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 220, S.tid. 3895-3919, 3927-3928 
(6.6.96). 
(7 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om å 
stille arealer til disposisjon for makeskifteordnin
ger, og fullmakt til å inngå leieavtaler med private 
eiere i områder som vurderes som barskogreservat 
-bifalt med 71 mot 48 stemmer.) 

7. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp 
oversendt fra Odelstinget 3. juni 1996: «Stortinget 
ber Regjeringen om å iverksette forsøk med 
modeller for lokal forvaltning for nye nasjonal
parker.» 
S.tid. 3927, 3930 (6.6.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 3.) 

8. Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Tore 
A. Liltved og Ansgar Gabrielsen om at verneplan 
for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene legges fram 
for Stortinget til behandling. 
Dok. 8: 92, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

9. Forslag fra Øystein Djupedal, Inge Myrvoll og 
Paul Chaffey om å forhindre inngrep i varig ver
nede vassdrag som reduserer de verneverdier 
Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak. 

Dok. 8: 105, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om at tap av bufe i kjerne

områda for jerv og bjørn er for stort, og om rov
viltforvaltninga i desse områda er i tråd med dei 
signala Stortinget har gjeve, S.tid. 291-292 
(25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om lokal medvirkning 
i forvaltningen av nasjonalparkene, S.tid. 
293-294 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Anne Grimsrud, framsatt av Per Olaf 
Lundteigen om erstatning for tap av næringsinn
tekter til berørte skogeiere etter at Holtefjell i 
Flesberg og Øvre Eiker kommune er vedtatt mid
lertidig vernet, S.tid. 294-295 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om mellombels vern av 
Holtejjell i Buskerud, samstundes som det vert 
arbeidd med alternative løysingar, S.tid. 296-297 
(25.10.95). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om gaupe
bestanden på Sør- Vestlandet som er eit aukande 
problem i eit av landets tettaste beiteområde for 
sau, S.tid. 297-298 (25.10.95). 

6. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om ferdigbe
handling av våtmarksplanen for Rogaland, S.tid. 
298-299 (25.10.95). 

7. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om økende gaupebes
tand på Sør- Vestlandet, og muligheter for å stanse 
utbredelsen ved å innføre fellingskvoter i random
rådene for gaupas utbredelse, S.tid. 1404-1405 
(29.11.95). 

8. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om en gårdbruker i 
Hemnes kommune som har fått avslag fra Statskog 
om å oppføre gjeterbu, og om dette er et tjenlig til
tak for å redusere rovdyrskade, S.tid. 1535-1536 
(6.12.95). 

9. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om fylkesveterinæren i 
Trøndelags forslag om å forby å slippe sau på bei
te i kjerneområdet for bjørn, S.tid. 2089-2090 
(24.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om omsetningsav
gift for villsvin og forholdet til Viltlovens bestem
melser, S.tid. 2199-2200 (7.2.96). 

11. Sp.spm. fra Syver Berge om praktisering av ver
nereglane for rowilt, og oppbygging av ein desen
tralisert og samla forvaltningsmodell, S.tid. 
2206-2207 (7.2.96). 

12. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om konsekvensutred
ning for verneplanen for Setesdal Vesthei- Ryfyl
keheiene, S.tid. 2338-2339 (14.2.96). 

13. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om tilskudd til nyetab
lering eller utvidelse av sauebruk i kjerneområ
dene for rovdyr, S.tid. 2564-2565 (28.2.96). 

14. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om sauenæringas 
tapstall på grunn av rovdyr, S.tid. 2571-2572 
(28.2.96). 

15. Sp.spm. fra Syver Berge om Naturvernforbundet i 
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Oslo og Akershus sin registrering av biologiske 
verdiar i skogområde, og forholdet til den offent
lege skogfredningsprosessen, S.tid. 2793-2794 
(13.3.96). 

16. Sp.spm. fra Syver Berge om sauehaldet innafor 
kjerneområdet for jerv i Oppland, S.tid. 
2935-2936 (20.3.96). 

17. Sp.spm. fra Syver Berge om prisforholdet mellom 
innanbygdsbuande og utanbygdsbuande når det 
gjeld pris på småviltjaktkort i statsallmenning, 
S.tid. 3176-3177 (24.4.96). 

18. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om forbudet mot etab
lering av nye sauebruk innen kjerneområder for 
rovdyr, S.tid. 3860- 3861 (5.6.96). 

19. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om forvaltninga av 
villreinbestanden på Hardangervidda, S.tid. 
3862-3864 (5 .6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i reindriftsloven, jordskifte/oven og vilt

loven.(Fritak for merkeplikt av rein i særlige tilfel
ler.) 
(Særskilt vedlegg: Lahka boazodoallolaga ja la gas 
eanandollolaga ja fuaddolaga rievdademiid birra
Samisk oversettelse av proposisjonen. Innstillin
gen også trykt på samisk. Vedlegg til innst.: l. 
Brev av 8.6.1995 fra næringskomiteen til statsrå
den i Landbruksdepartementet. 2. Brev av 
19.7.199 5 fra statsråden i Landbruksdepartementet 
til næringskomiteen.) 
Ot.prp. 28 (1994-95), ref. O.tid. 381 (9.3.95), 
lnnst. O. 8, O.tid. 88-117 (13.12.95), Besl. O. 19, 
L.tid. 10-19 (18.12.95), Besl. L. l, O.tid. 179-187 
(23.1.96), Besl. O. 38, L.tid. 24-25 (30.1.96). Lov 
av 23 . februar 1996. 

(21 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
og ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, hvorav l bifalt 
(lagtingsanmerkning). Anmerkningen ikke bifalt 
ved 2. gangs behandling i Odelstinget. 2 forslag i 
Odelstinget sendt Stortinget.) 

2. Endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 16om frilufts
livet. (Friluftslivsforvaltningens organer; bortfall 
av friluftsnemnder; formålsparagraf; ferdselskul
tur og hensyn til miljøet; modernisering av straffe
bestemmelser; bedre samsvar mellom friluftslo
ven og kommuneloven.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 221, Innst. O. 60, O.tid. 
391-401 (3.6.96), Besl. O. 67, L.tid. 36-37 
(6.6.96), Besl. L. 3, O.tid. 423 (11.6.96), Besl. O. 
73, L. tid 38 (14.6.96). Lov av 21. juni 1996. 
(9 forslag i Odelstinget, ingen bifalt, og 4 i Lagtin
get, hvorav l bifalt (lagtingsanmerkning). An
merkningen ikke bifalt ved 2. gangs behandling i 
Odelstinget. l forslag i Lagtinget ved 2. gangs be
handling ikke bifalt.) 

3. Lov om statlig naturoppsyn. 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 221, Innst. O. 64, O.tid. 
401-409 (3.6.96), Besl. O. 68, L.tid. 37 (6.6.96). 
Lov av 21. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
(oversendt Regjeringen), og 2 i Lagtinget, ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 

4. Forslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita 
Apelthun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim 
om endringer i lov av 6. april 1984 nr. 17 om 
vederlag ved oreigning av fast eigedom og end
ring i lov av 21. juni 1963 nr. 23 veglov. 
Dok. 8: 87, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Vedlegg til merknader fra A 
ang. kap. 1401.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organi-

sasjoner 
1422 Naturvern og kulturminnevern 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
(l forslag fra H bifalt, vedr. Miljøheimevernet, 
Den Norske Turistforening, barskogvern og fri
luftsområder. l forslag fra Oscar D. Hillgaar sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. l forslag fra komiteen vedr. barskogvern bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1427, rovviltskader.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 46, S.tid. 1493, 
1506-1507 (3.12.96). 

2. Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Tore 
A. Liltved og Ansgar Gabrielsen om at verneplan 
for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene legges fram 
for Stortinget til behandling. 
Dok. 8: 92 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
Innst. S. 92, S.tid. 1704-1715, 1733-1734 
(16.12.96). 
(2 forslag, hvorav l fra Sp, H og KrF med støtte fra 
SV vedr. Landsplan for Nasjonalparker bifalt og l 
fra H sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. Komiteens innst. vedr. behand
ling av verneplaner og om å gjøre Setesdal Vest
hei-Ryfylkeheiene til forsøksområde for lokal 
medvirkning bifalt.) 

3. Forslag fra Øystein Djupedal, Inge Myrvoll og 
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Paul Chaffey om å forhindre inngrep i varig ver
nede vassdrag som reduserer de verneverdier 
Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.10.96 fra Næ
rings- og energidepartementet, statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 105 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 114, S.tid. 2483-2485 (25.2.97) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. Ill, 12; VEGVESEN I, 1.) 

4. Balsfjord kommune sender skriv datert 25. februar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret om rovdyr
forvaltninga i kommunen. 
Ref. S.tid. 2822 (21.3. 97), og vedlagt protokollen. 

5. Interp. fra Eva Finstad om lovendringsvedtak og 
domstolsvedtak som angriper eiendomsretten m.v. 
S.tid. 3574-3582 (29.5.97). 

6. Rovviltforvaltning. (Biologisk mangfold, Bern
konvensjonen; samenes interesser, reindriftsnæ
ringen; kjerneområder; bestandsregistrering; ska
deforebygging og erstatninger; jaktrettigheter; 
forsøk med rovviltutvalg på fylkesnivå.) 
(Vedlegg: l. Rovviltartane si utbreiing, bestand
sutvikling og biologi. 2. Evaluering av førebyg
gande tiltak. 3. Oversikt over eksisterande land
brukspolitiske verkemiddel. 4. Mennesket og rov
dyra. 5. Oppsummering av utkast til forvaltings
planar. 6. Juridisk vurdering av beiteretten. 7. 
Konvensjon om vern av ville europeiske planter 
og dyr, og deres naturlige leveområder. Inntatt i 
innst.: Næringskomiteens uttalelse til innstillings
utkast.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 301, S.tid. 
4478-4507, 4543-4545 (19.6.97). 
(9 forslag; l fra RV om å unngå innskrenking i 
beiteretten enstemmig bifalt og l fra KrF sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. Resten ikke bifalt. Komiteens innstilling om å 
lovhjemle rett til erstatning for rovviltskader 
bifalt.) 

7. Forslag fra Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og 
Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 
1998 legger frem for Stortinget en stortingsmel
ding om konsekvenser for jordbruksnæringen og 
distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til 
hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre 
kan gjennomføres enn i dag. 
Dok. 8: 98, ref. S.tid. 3890 (9.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om saksbehandlingen i 

en fredningssak i Troms, Grindøysund natur- og 
fuglereservat, S.tid. 1363-1364 (27.11.96). 

2. M.spm. fra Eva R. Finstad om grunneieres rettig
heter i vernesaker, herunder barskogvern, S.tid. 
1511 (4.12.96). 

3. M.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad om mang
lende budsjettoppfølging av Direktoratet for 

naturforvaltnings handlingsplan for kalking av 
sure vassdrag, S.tid. 1513-1514 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å redusere bruk av 
blyhagl ved jakt og leirdueskyting, S.tid. 
1520-1521 ( 4.12.96). 

5. M.spm. fra Peter Angelsen om å få fjernet våge
hvalen fra CITES' liste over truede dyrearter, etter 
bestandsanslag på over 110000 i det nordøstlige 
Atlanterhavet, S.tid. 1623 (11.12.96). 
(Jf. sak 18.) 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å medvirke til å 
muliggjøre fortsatt sauehold i kjerneområdene for 
de store rovdyrene, S.tid. 1630-1631 (11.12.96). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at tilskudd til saue
bruk gis avhengig av om bruket, ikke beitearealet, 
ligger i eller utenfor et kjerneområde for store rov
dyr, S. tid. 2287-2288 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om tilstanden 
for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefred
ningsområde i Frosta, og tiltak for å beholde 
områdets ornitologiske og biologiske verdi, S.tid. 
2441-2442 (19.2.97). 

9. M.spm. fra Erling Folkvord om tilnærma tørrleg
ging av eit vatn i Østmarka i Oslo etter NSB si tun
nelsprenging tilknytta Gardermobanen, og å end
re kontraktutforminga ved slike arbeid for å unngå 
miljøskadar, S.tid. 2493 (26.2.97). 

l O. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at et ridesenter har 
rett til å benytte naboeiendommene til ridning, slik 
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold 
tolker friluftsloven, S.tid. 2498-2499 (26.2.97). 

11. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at det er gitt midler 
til den ene parten til å anke en sak om retten til fritt 
fiske i Hurdalssjøen til lagmannsretten, S.tid. 
2558-2559 (5.3.97). 

12. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om oppfølging av 
Stortingets pålegg om å sikre at ny E6 gjennom 
Melhus sentrum ikke kommer i konflikt med det 
vernede vassdraget Gaula, S.tid. 2566-2567 
(5.3.97). 
(Jf. Il, 3.) 

13. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om forekomst av 
sjeldne /avarter i allerede vernede skogsområder, 
da store barskogarealer er foreslått vernet pga. 
disse artene, S. tid. 2754-2755 (19.3.97). 

14. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om at direktøren i 
Direktoratet for naturforvaltning legitimerer sivil 
ulydighet i forbindelse med bygging av de plan
lagte gasskraftverkene, S.tid. 3012-3013 
(23.4.97). 

15. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å unngå videre boi
kott fra Norske Skogs europeiske kunder av tøm
mer fra skogområder som er blitt vurdert for vern, 
men likevel ikke inngår i verneområdene, S.tid. 
3013-3014 (23.4.97). 

16. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å gripe inn for å 
hindre North Cape Hotels AS' avgift for alminne
lig adgang til utmark på Nordkapp med hjemmel i 
friluftsloven, S.tid. 3131-3132 (30.4.97). 



Naturvern -442-

17. Sp.spm. fra Johanne Gaup om den faglige begrun
nelsen for ikke å imøtekomme Finnmark Jord
salgstyres ønske om å utsette småvi/tjakta i Finn
mark fra 10. til 15. september, S.tid. 3132-3133 
(30.4.97). 

18. M.spm. fra Svein Ludvigsen om oppheving av eks
portforbudet dersom CITES fjerner w1gehvalen 
fra listen over truede arter, S.tid. 3737 (4.6.97). 
(Jf. sak 5.) 

19. M.spm. fra Arne Haukvik om restriksjonar for 
køyring og parkering i Statskog sine bygslingskon
traktar for hyttetomter, S.tid. 3742 (4.6.97). 

20. Sp.spm. fra Sigvald Oppebøen Hansen om kalking 
av Fyresvatn allereie i år ved å bruke ei løyving 
meint for Nisser, der målet vart nådd alt i 1996, 
S.tid. 3747-3748 (4.6.97). 

21. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om en ny konsesjons
behandling av Jørpelandsvassdraget, som miljø
organisasjonene og Rogaland fylkeskommune har 
krevd, S. tid. 3763-3764 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita 

Apelthun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim 
om endringer i lov av 6. april 1984 nr. 17 om 
vederlag ved oreigning av fast eigedom og end
ring i lov av 21. juni 1963 nr. 23 veglov. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.10.96 fra justismi
nisteren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 87 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 65, O.tid. 576-584 (13.5.97), Besl. O. 
83, L.tid. 42-43 (29.5.97). Lov av 19. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget hvorav l bifalt. l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt. Forslaget bifalt.) 

2. Forslag fra Per Olaf Lundteigen om lov om end
ringer i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. 
(Barskogvern.) 
Dok. 8: 83, ref. O.tid. 642 (20.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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NORDISK SAMARBEID 

Se også: EFTA/EU, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSSAKER, 
ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 
Il. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
disk Råd. Innst. S. 4, S.tid. 262-263 (25.10.93). 

2. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Nordisk Ministerråds budsjett 1993 
og 1994. 2. Stats- og utenriksministerenes redegjø
relser og erklæringer. 3. Norske medlemmer av 
embetsmannskomiteene. 4. Nye nordiske avtaler 
og overenskomster. Tillegg: Rapport fra den nors
ke delegasjon til Nordisk Råds 42. og 43. sesjon 
med bilag: l. Rekommandasjoner og uttalelser. 2. 
Sluttdokument fra den Arktiske konferansen.) 

St.meld. 30, ref. S.tid. 2002, lnnst. S. 85, S.tid. 
2289-2304 (22.2.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å bidra til at Finland 

slutter å sende radioaktivt avfall til reprosessering 
i Majak i Russland, S.tid. 702-703 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hvilken 
betydning det får for norsk politikk overfor koso
voalbanerne, spesielt barnefamiliene, at Sverige 
har endret sin asylpraksis overfor denne gruppen, 
S.tid. 2970-2971 (20.4.94). 

1994-95 
Il. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
disk Råd. Innst. S. 17, S.tid. 757-758 (31.10.94). 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (nordisk samarbeid etter Norges nei til EU; 
barentssamarbeidet; Østersjørådet; nordisk FN
samarbeid). 
S.tid. 1923-1930 (19.1.95), S.tid. 2005- 2079 
(utenriksdebatt 31.1.95) og vedlagtprotokollen. 
( 4 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt. l forslag 
fra Sp, SV og KrF, l forslag fra Sp og SV og l for
slag fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

3. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Nordisk ministerråd. Budsjett for 

1993, 1994 og 1995. 2. Stats- og utenriksministre
nes redegjørelser og erklæringer. 3. Mandat for ar
beidsgruppen for vurdering av det fremtidige nor
diske samarbeidet. 4. Norske medlemmer av 
embetsmannskomiteene. 5. Nordiske avtaler og 
overenskomster. Tillegg: Rapport fra den norske 
delegasjon til Nordisk Råds 44. og 45. sesjon med 
bilag: l. Rekommandasjoner og uttalelser. 2. 
Sluttdokument fra den 3. parlamentarikerkonfe
ransen om samarbeid i Østersjøområdet. Utrykt 
vedlegg: Nordiskt samarbete 1994.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 99, S.tid. 
2342-2369 (23.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 

1995-96 
Il. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
disk Råd. Innst. S. 9, S.tid. 257, 286 (24.10.95). 

2. Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Finans- og tolldepartementet. (Nytt garanti
vedtak for Den nordiske investerings bank.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 38, S.tid. 1353, 
1360 (24.11.95). 

3. Samtykke til godkjennelse av en overenskomst 
om endringer i samarbeidsoverenskomsten mel
lom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 
undertegnet 29. september 1995. (Ikke-diskrimi-

neringsklausul.) 
(Vedlegg: Overenskomst om endringer i samar
beidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 461, Innst. S. 55, S.tid. 1575, 
1602 (8.12.95). 

4. Nordisk samarbeid. (Ny utvalgsstruktur for Nor
disk Råd; passunionen, Schengen-samarbeidet; 
kulturpolitikk; samarbeid med Baltikum.) 
(Vedlegg: l. Nordisk Ministerråds budsjett 1995 
og 1996. 2. Stats- og utenriksministrenes redegjø
relser og erklæringer. 3. Utdrag fra rapporten Nor-
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disk samarbeid i en ny tid. 4. Norske medlemmer 
av de nordiske embetsmannskomiteer. 5. Nordiske 
avtaler og overenskomster. Tillegg: Rapport fra 
den norske delegasjon til Nordisk Råds 46. sesjon, 
5. ekstraordinære sesjon og 47. sesjon. Nordiske 
saker i Stortinget. Delegasjonens arbeid for øvrig. 
Utrykt vedlegg: Nordiskt samarbete 1995.) 

St.meld. 30, ref. S.tid. 2144, Innst. S. 129, S.tid. 
2626- 2641, 2656 (29.2.96). 

5. Samtykke til at Noreg tek del i ei kapitalpåfylling i 
Det nordiske utviklingsfondet. 
St.prp. 83, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 272, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av kommunal- og arbeidsministeren 

om nordisk samarbeid. (Nordisk råd og institu
sjonsreformen; NordREGIO; utenriks- og sikker
hetspolitikk; fredsoperasjoner; EU/EØS-spørs
mål; nærområdene; Arktisk Råd; NORA - Nor
disk Atlantsamarbeid.) 
S.tid. 308-312 (22.10.96), S.tid. 359- 368, 369 
(29.10.96). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
disk Råd. 
Innst. S. 14, S.tid. 539, 595-596 (4.11.96). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbe
skatning og forebyggelse av skatteunndragelse 
med hensyn til skatter av inntekt og formue, 
undertegnet i Helsingfors den 23. september 1996. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 444, Innst. S. 36, S.tid. 1348, 
1354 (26.11.96). 

4. Samtykke til godkjenning av en avtale av 3. sep
tember 1996mellom Danmark, Finland, Island, 
Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdan
ning. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 598, Innst. S. 40, S.tid. 
1438-1439, 1442 (28.11.96). 

5. lnterp. frå Olav Akselsen om å sikra at norsk politi 
lar høve til å nedkjempa kriminalitet knytt til MC
miljøa på ein effektiv måte. 
S.tid. 1576- 1583 (6.12.96). 
(Jf. sak 7.) 

6. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. (Sigbjørn John
sen istedenfor Ranveig Frøiland.) 
lnnst. S. 103, S.tid. 2208, 2261 (4.2.97). 

7. Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe 
kriminalitet i deler av MC-miljøet. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 871, Innst. S. 101, S.tid. 
2328-2331, 2334 (11.2.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Jf. sak 5.) 

8. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Statsminister Thorbjørn Jaglands re
degjørelse om det kommende norske formannska
pet i Nordisk Ministerråd, København 11.11.96. 2. 
Norden '97. 3. Stats- og utenriksministrenes rede
gjørelser og erklæringer. 4. Nordisk Ministerråds 
budsjett 1997 og 1998. 5. Norske medlemmer av 
de nordiske embetsmannskomiteer. 6. Nordiske 
avtaler og overenskomster. Tillegg: Rapport fra 
den norske delegasjon til Nordisk Råd om virk
somheten i 1996 og 1. halvår 1997, med 4 bilag. 
Utrykt vedlegg: Nordisk Ministerråd, virksom
hetsberetning 1996.) 
St.meld. 30. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om den nor

diske passfriheten hvis Schengen-samarbeidet blir 
en del av EU, S.tid. 1512-1513 (4.12.96). 
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NORGES BANK 

Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, ST ATSBANKER, STATSLÅN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring.fra Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske 

statslån. (Intervensjonssamarbeid med andre 
lands sentralbanker - beredskapstiltak.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 700, Innst. S. 23, S.tid. 
1537-1538 (7.12.93). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
ges Banks representantskap. Innst. S. 41, S.tid. 
1722-1723 (16.12.93 ). 

3. Kredittmeldingen 1991 og 1992. Om Norges 
Banks, Kredittilsynets, Statens Banksikrings
fonds, Statens Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' 
og Verdipapirsentralens virksomhet i 1991 og 
1992. 
(Vedlegg: Redegjørelse for Finansdepartementets 
dispensasjons- og konsesjonspraksis, samt tillate!-

ser gitt i medhold av finanslovgivningen. Inntatt i 
innst.: Brev av 3.2.94 fra finanskomiteen til Stor
tingets presidentskap vedr. behandling av sak om 
utnevnelse av T. Moland som sentralbanksjef.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 92, S.tid. 
2508- 2513 (3.3.94). 

4. Utnevnelse av ny sentralbanksjef 
(Vedlegg: I. Brev av 28.1.94 fra Finansdeparte
mentet. Il. Redegjørelse fra finansministeren av 
8.2.94. Ill. Brev fra kontroll- og konstitusjonsko
miteen med spørsmål til finansministeren og svar
brev fra finansministeren (kronologisk rekke
følge).) Innst. S. 136, S.tid. 3579-3679 (24.5.94). 
(l forslag fra uavh sendt Regjeringen. Komiteens 
innstilling om mistillit til finansministeren ikke 
bifalt med 83 mot 80 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om sentralbanksjef 

Torstein Molands engasjement på KS-markedet 
og hans dobbeltrolle som styremedlem i Kredit
kassen og personlig KS-deltaker og konserndirek
tør i Norske Skog, S.tid. 1971 - 1973 (26.1.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring/ra Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldingen 1993. Om virksomheten til Nor

ges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikrings
fond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og 
Verdipapirsentralen i 1993. 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet pr. mars 1994. 2. Saker behandlet av Fi
nansdepartementet i 1993 etter finansinstitusjons
loven, forsikringsvirksomhetsloven, banklovene 
og enkelte andre lover.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 81, S.tid. 
2164-2185 (7.2.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt. l forslag fra komi-

teens flertall om endr. av forskriftene om pen
sjonskasser mht. kapitaldekningskravet bifalt med 
56 mot 39 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Skattedirekto

ratets bekreftelse av at sentralbanksjef Torstein 
Moland hadde gjenkjøpsavtale i KS Airbus-pro
sjektet, S.tid. 1624-1626 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken hjem
mel Finansdepartementet har til å gripe inn over
for skatteetaten i saker som gjelder enkeltskattey
tere, S.tid. 1860-1861 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvilke kontakter 
det har vært mellom Finansdepartementet og Skat
tedirektoratet i forbindelse med håndteringen av 
Airbus-komplekset, S. tid. 1861-1863 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om påstandene om 
innblanding fra statsministerens kontor og Fi
nansdepartementet i Airbus-saken. (Trukket til
bake), S.tid. 1912-1913 (18.1.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap. : 

535 l Overføring fra Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av finansministeren om sentralbank

sjefsaken (Torstein Molands permisjonssøknad og 
avgang). 
S.tid. 1391-1392 (29.11.95), S.tid. 1480-1509 
(debatt 30.11.95). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp om å sende redegjørel
sen til kontroll- og konstitusjonskomiteen bifalt 
med 72 mot 59 stemmer, og l fra RV om mistillit 
til finansministeren ikke bifalt mot l stemme.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
ges Banks representantskap. 
Innst. S. 70, S.tid. 1690, 1693-1694 (13.12.95). 

3. Finansministerens redegjørelse om sentralbank
sjefsaken (Moland-saken). 
(Vedlegg: Kgl. res. av 24. november 1995: Stillin
gen som sentralbanksjef- fratredelse for Torstein 
Moland - midlertidig beskikkelse av Kjell Stor
vik.) 
S.tid. 1507 (30.11.95), Innst. S. 193, S.tid. 
3668-3669,3673 (23.5.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 1.) 

4. Kredittmeldingen 1994. Om Norges Banks, Kre
dittilsynets, Statens Banksikringsfonds, Statens 
Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' og Verdipapir-

sentralens virksomhet i 1994. (Statsbankenes og 
Folketrygdfondets virksomhet; oversikt over 
innenlandske og utenlandske statslån; anmodning 
om tidligere framleggelse av Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg: l. Delegasjon av myndighet til Kredit
tilsynet. 2. Saker behandlet av Finansdepartemen
tet i 1994 etter finansinstitusjonsloven, forsik
ringsvirksomhetsloven, banklovene og enkelte 
andre lover. 3. Avtale om aksjeforvaltning mellom 
Statens Banksikringsfond og Statens Bankinveste
ringsfond. 4. Oversikt over filialetableringer og 
grenseoverskridende virksomhet i henhold til 
EØS-avtalen pr. 21. desember 1995.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 194, S.tid. 
4648-4649, 4716 (21.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om grunnlag for 

senket rente, og initiativ overfor Norges Bank med 
dette siktemål, S.tid. 2345-2346 (14.2.96). 

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

ringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse 
andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger). 
(Vedlegg: Vedlegg til rådsdirektiv 89/646/EØF 
(annet bankdirektiv) av 15.12.89 (vedlegg IX 
punkt 16 til EØS-avtalen). Liste over virksomhet 
som omfattes av gjensidig anerkjennelse. Inntatt i 
innst.: Brev av 28.3.96 fra justiskomiteen.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 212, Innst. O. 50, O.tid. 
338-346 (7.5.96), Besl. O. 62, L.tid. 33-34 
(23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring/ra Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kredittmeldinga 1995. Om Noregs Bank, Kredit

tilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bank
investeringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentra
len si verksemd i 1995. (Statsbankane og Folke
trygdfondets verksemd; oversikt over innan
landske og utanlandske statslån.) 
(Vedlegg: l. Brev frå Finans- og tolldepartemen
tet. 2. Saker handsama av Finansdepartementet i 
1995 etter finansinstitusjonslova, forsikringsverk-

semdlova, banklovene og einskilde andre lover.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 140, Innst. S. 113, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Eilef A. Meland om at oppskrivning av 

kronen pga. oljeøkonomien er i ferd med å bli den 
største trusselen mot arbeidsplasser i fastlands
økonomien, S.tid. 1995-1996 (15.1.97). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om tiltak for å oppnå 
en nedskrivning av verdien på den norske krone til 
utgangsnivået fra tidsrommet 10.12.92-6.5.94, 
S.tid. 2182-2183 (29.1.97). 

3. M.spm. fra Odd Holten om hvordan kronekursen 
skal komme tilbake til nivået i desember 1992, slik 
statssekretær Andreassen har signalisert, S.tid. 
2268-2269 (5.2.97). 

4. M.spm. fra Per Olaf Lundteigen om en uttalelse 
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fra Norges Bank om at bl.a. synliggjøringen av 
oljeformuen påvirker kronekursen, samt folke
valgtes innflytelse over oljeutvinningstempoet, 
S.tid. 2272-2273 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Rolf Terje Klungland om å hindre en 
konkursbølge innenfor eksportindustrien, som 

taper millionbeløp hver uke pga. den sterke krone
kursen, S.tid. 2507-2508 (26.2.97). 

6. M.spm. fra Per Olaf Lundteigen om ønsker om å 
knytte norske kroner til euroen, og hvem som skal 
bestemme den økonomiske politikken som en fel
les valuta og sentralbank krever, S.tid. 2551-2552 
(5.3.97). 
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NORSK HYDRO AS 

Se også: INDUSTRI, ST A TSBEDRIFTER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kapitalutvidelse i Norsk Hydro a.s. 

St.prp. 33, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 129, S.tid. 
3396-3409 (10.5.94). 
(7 forslag ikke bifalt.) 

2. Bedrifter hvor staten v/Nærings- og energidepar
tementet har eierinteresser. (Utvikling i perioden 
1988-92.) 
(Vedlegg: 1. Oversikt pr. l oktober 1993 over sam
mensetningen av styrer og bedriftsforsamlinger. 2. 
Enkelte aksjeinteresser pr l. januar 1993.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3220, Innst. S. 154, S.tid. 

4087-4093 (9.6.94). 
(2 forslag, henholdsvis fra H og FrP, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Norsk Hydro skal 

ha foretatt finansdisposisjoner for å unndra over 
400 mill. kroner i skatt i Norge, S.tid. 2752-2753 
(23 .3.94). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å sikre en ras
kere avgjørelse i skattesaker, bl.a. i lys av at saker 
fra 1960-tallet vedr. Norsk Hydro ennå ikke er 
avgjort, S.tid. 2969 (20.4.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 964 Norsk Hydro a.s., aksjetegning - ned
settes.) 

1996-97 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at Hydro Seafood vil 

bruke lvermectin for å bekjempe lakselus i opp
drettsanlegg i Skottland, selv om middelet ikke er 
godkjent for bruk i Norge, S.tid. 2355-2356 
(12.2 .97). 

St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 
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NORSK RIKSKRINGKASTING 

Se også: KRINGKASTING, MASSEMEDIER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kulturdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

398 Informasjonsberedskap, NRK 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forlengelse av funksjonstiden for de stortings

valgte medlemmer og varamedlemmer av Kring
kastingsrådet. Innst. S. 45, S.tid. 1723-1724 
(16.12.93). 

2. Valg av åtte medlemmer med varamedlemmer til 
Kringkastingsrådet. Innst. S. 145, S.tid. 3760 
(31.5.94). 
(Jf. KRINGKASTING IV, 1.) 

3. Framlegg frå Hallgrim Berg, Kjellaug Nakkim og 
Kaci Kullmann Five om å avgrense den omseggri
pande sponsorverksemda i Norsk rikskringkas
ting. 

Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 170, S.tid. 
4271-4272 (13.6.94) og vedlagt protokollen. 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen instruere NRK om å overføre TV -ret
tighetene til fotball-VM til et annet TV -selskap og 
instruere Televerket om å stille sendernettet til 
disposisjon for dette selskap slik at norske TV
eiere sikres tilgang på overføring fra fotball- VM, 
dersom dispensasjon fra streiken i NRK ikke gis. 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 4566-4568 (16.6.94) og 
ikke bifalt med 96 mot 4 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å ta initiativ til at 

Jentekoret, Studiokoret og Sølvguttene kan halde 
fram i NRK sin regi og ikkje vert lagde ned, S.tid. 
1569-1570 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om økonomisk 
støtte fra NRK til trykking og utsendelse av pro
gramoversikter for NRK i blindeskrift, S.tid. 
1882-1883 (12.1.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kulturdepartementet. (Ny avlastningska
nal og lisensøkning for finansiering av distrikts
fjernsyn.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
334 3334 Film- og medieformål 
398 Informasjonsberedskap, NRK 

(l forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kringkasting og dagspresse 1993 m.v. (Allmenne 

kringkastingsspørsmål, reklameavbrudd; allmenn
kringkasting, allmennkringkastingsråd; virksom
heten i NRK, TV2 og P4; NRK og sponsing; 
regionsendinger i regi av TV2; nærkringkasting -
nærradio og lokalfjernsyn, videresending av satel
littfjernsyn med reklame; medieetikk og medie
ombud; vold i bildemedier; eierskap i mediene; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Tabeller- departementets 

forslag til nye ordninger for hhv. nærradio og 
lokalfjernsyn i forhold til gjeldende regelverk.) 
St.meld. 42 (1993-94), ref. S.tid. 3457 (18.5.94), 
Innst. S. 190, S.tid. 3979-4019, 4045-4048 
(13.6.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 
( 5 forslag, hvorav l fra H, l fra SV og 3 fra Roy N. 
W etterstad - ingen bifalt. Øvrige forslag framsatt i 
debatten - se de andre sakene innstillingen 
omhandler.) 
(Jf. KRINGKASTING Il, 2-4.) 

2. Tilleggskanal for NRK-Fjernsynet m.v. 
(Vedlegg: Brev av 16. mars 1995 fra NRKs styre. 
2. Antallet senderanlegg - NRK, TV 2 og P 4 -
status medio 1995.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om forslaget om å 

gjøre NRK til et aksjeselskap, som vil begrense 
den politiske innflytelsen, S.tid. 1907 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om nedlegginga av 
Oslo Kringkaster, Kløfta som har gitt mange lyda-
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rar dårlegare mottakstilhøve, S.tid. 2094-2095 
(1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor statsminis
teren og andre forespurte statsråder nekter å delta 
i TV2 og Lions Røde Fjær 95/eddgiktaksjon i Nor
ge, S.tid. 2745-2746 (29.3 .95). 

4. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om utbyggingen av 
NRKs distriktsfJernsyn , hvor enkelte områder fal
ler utenfor sitt eget fjernsynsdistrikt, S.tid. 
2751-2752 (29.3.95). 

5. Sp.spm. fra Carl l . Hagen om at NRK forlangte 
3,5 mill. kroner for å delta med underholdnings
programmet «Grenseløs omsorg>> i 1993, mens 

TV2 deltar gratis i Lions Røde Fjær-aksjon, S.tid. 
2752-2753 (29.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Norsk rikskringkasting som aksjeselskap. Endrin

ger i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkas
ting. 
(Vedlegg: l. Brev av 16. mars 1995 fra NRKs 
styre. 2. Organisering av allmennkringkasterne i 
Danmark, Sverige og Finland og andre land.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 
· I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kulturdepartementet. (Lisensøkning for fi
nansiering av distriktsfjernsyn.) Budsjett-innst. S. 
2, S.tid. 1018- 1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap. : 
334 3334 Film- og medieformål 
398 Informasjonsberedskap, NRK 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggskanal for NRK-Fjernsynet m.v. (Etable

ring av et satellittoverført NRK2; opprettelse av et 
aksjeselskap eid av NRK AS og Telenor AS for 
kringkastingssendemettet i Norge; radiodekning 
av Barentshavet og nordområdene; teksting av tv
sendinger via taleregistrator.) 
(Vedlegg: l. Brev av 16. mars 1995 fra NRKs 
styre. 2. Antallet senderanlegg - NRK, TV 2 og 
P 4- status medio 1995.) 
St.meld. 46 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 94, S.tid. 1827-1836, 1842-1843 
(18.12.95). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

2. Kringkasting og dagspresse /994 m.v. (Allmenn
kringkastingsråd; gjennomføring av konsesjons
krav i TV2 og P4; NRK, samarbeid med nærra
dioer; nærradioers programprofil, samsendinger; 
pressestøtte.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 145, S.tid. 
2869-2887, 2929 (19.3.96). 

3. Åpningsbalanse og aksjekapital for NRK AS. 
(Endr. på statsbudsjettet 1996 - nye kap. 336/ 
3336.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 166, S.tid. 

3141-3142 (18.4.96). 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om be tre vermeldingar 

i NRK for å tryggja fiskeflåten og menneskeliv på 
havet, S.tid. 2212-2213 (7.2.96). 

2. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om reklame- og 
sponsorreglene for barneprogram i NRK og de 
kommersielle kanalene, S.tid. 2696-2697 
(6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om krav til bruk av 
målformer i NRK ved tilsetjingar, S.tid. 
3107-3108 (17.4.96). 

4. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at NRK P2 sender 
ein serie som bryter med presseetiske grunnreglar 
og blir oppfatta som rasistisk og blasfemisk, S.tid. 
3530-3531 (15.5.96). 

5. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om avvikling av 
NRK sitt Latin-Amerika-kontor i Santiago, S.tid. 
3874-3875 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Norsk rikskringkasting som aksjeselskap. Endrin

ger i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkas
ting. 
(Vedlegg: l. Brev av 16. mars 1995 fra NRKs 
styre. 2. Organisering av allmennkringkasterne i 
Danmark, Sverige og Finland og andre land.) 
Ot.prp. 69 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 16, O.tid. 35-50 (1.12.95), Besl. O. 15, 
L.tid. 8-9 (18.12.95). Lov av 2. februar 1996. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt. l forslag i Lag
tinget ikke bifalt) 
(Jf. Il, 3.) 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kulturdepartementet. (Lisensøkning for fi
nansiering av distriktsfjernsyn.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 

334 3334 Film- og medieformål 
398 Informasjonsberedskap, NRK 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kringkasting og dagspresse 1995 m.v. (Allmenn

kringkasting; videotorg; klagenemnd; digital 
kringkasting; virksomheten i TV2; P4; samisk 
programtilbud; NRKs profil, økonomi, språk, 
sponsing; nærkringkasting, A V -fondet; nærradio
nettverksamarbeid via satellitt; lokalfjernsyn; 
dagspressens økonomi, pressestøtte.) 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 24.2.97 hen
holdsvis fra Kulturdepartementet og P4 Radio 
Hele Norge A/S v/radiosjefen til familie-, kultur
og administrasjonskomiteen.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 138, S.tid. 

2600-2618, 2631 (6.3.97). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp, H, KrF og Roy N. Wet
terstad bifalt, 2 fra FrP ikke bifalt. Komiteens 
innst. om statlige midler fra AV-fondet til nær
kringkasting bifalt.) 

2. Kringkasting og dagspresse 1996 m.v. 
St.meld. 62. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Arne Haukvik om nærmast ein rasering 

av program ti/bodet i NRK2, og om at gruppa som 
fekk konsesjon for lokaljjernsyn i Oslo, enn o ikkje 
har kome i gang, S.tid. 1620 (11.12.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om 

kringkasting. (Innkreving av kringkastingsavgift, 
m.v.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 642 (20.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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OLJE 

Se også: DEN NORSKE ST ATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJEOMSETNING, OLJEUTVINNING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. A vgiftsvedtak for 1994. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap. : 

5508 COravgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 

(l forslag fra Sp, SV, KrF, V og RV sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

930 3930 Oljedirektoratet 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 

3. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 2440/ 
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten; kap. 5655 Aksjer i Den 
norske stats oljeselskap a.s.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
{2 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 2800 og 5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 25, S.tid. 
1535-1537 (7.12.93). 

2. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske en
gasjement i petroleumsvirksomheten; kap. 3930 
Oljedirektoratet; kap. 3931 Kartlegging av konti
nentalsokkelen.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 28, S.tid. 1753 
{16.12.93). 
(Jf. I, 3.) 

3. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. {Omtale av 
kap. 2800 og 5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Innst. S. 71 , 
S.tid. 2146 {10.2.94) og vedlagt protokollen. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å stoppe bruken 

av korttidskontraktar og utleigeverksemd, m.a. i 
oljeverksemda, S.tid. 1698-1699 (15.12.93). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
930 3930 Oljedirektoratet 

2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petro/ eumsvirksomheten 

5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 
2. Avgiftsvedtakfor 1995. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5508 COravgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 

3. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2800/5800 Statens petroleumsfond.) 

St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 6. Tillegg l, S.tid. 1468 (11.11.94). 

4. Endringer av forslag til statsbudsjett for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
930/3930 Oljedirektoratet; kap. 2440/5440 Sta
tens direkte økonomiske engasjement i petrole
umsvirksomheten; kap. 5655 Aksjer i Statoil.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1597, 1599-1600 (8.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 2800/5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 30, S.tid. 1468 
(11.11.94). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
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1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 930/3930 Oljedirektoratet~ kap. 2440/5440 
Statens direkte økonomiske engasjement i petrole
umsvirksomheten.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 33, S.tid. 
1597-1598 (8.12.94). 

3. Interp. fra Tore Nordtun om tiltak for å bevare og 
videreutvikle fagmiljøene tilknyttet oljevirksomhe
ten, med bakgrunn i nedbyggingen som preger 
verksindustri og oljeselskaper på Vestlandet. 
S.tid. 3288- 3304 (15.5.95). 
(l forslag fra Tore Nordtun sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Disponering av innretningane på Nordaust Frigg 
og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smør
bukk sør. 
(Vedlegg til innst.: 3 svarbrev av 28.4.95, 5.5.95 
og 5.5.95 fra Nærings- og energidepartementet 
v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 153, S.tid. 
3513-3523 (29.5.95). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

5. Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 19/95 
om innlemmelse av Europaparlamentets og 
Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tilde
ling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 
utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirekti
vet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS-avtalens vedlegg IV (energi). 2. 
Europaparlamentets og Rådets direktiv om vilkå
rene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive 
leting etter og utvinning av hydrokarboner. 3. Fel
les erklæring fra EØS-komiteen ved beslutningen 
om å innlemme konsesjonsdirektivet (94/92/EF) i 
EØS-avtalen. Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse fra 
utenrikskomiteen til energi- og miljøkomiteens 
innstillingsutkast.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 194, S.tid. 
3839-3955, 3975 (12.6.95) og bifalt med 71 mot 
41 stemmer. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

6. Anlegg og drift av et nytt transportsystem for 
naturgass til Frankrike og bytte av SDØE-andel i 
Norpipe oljerørledning mot andel i Norsea Gas 
terminalen. 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 164, S.tid. 
3955-3958, 3975 (12.6.95). 

7. Utbygging og drift av Njordfunnet, fastsettelse av 
statlig eierandel for feltene Draugen og Brage 

samt orientering om NORSOK-arbeidet. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 31.5.95 og 
6.6.95 fra Nærings- og energidepartementet 
v/statsråden til energi- og miljøkomiteen. 3. Svar
brev av 8.6.95 fra Nærings- og energidepartemen
tet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3304, Innst. S. 197, S.tid. 
3958-3969, 3975-3977 (12.6.95). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

8. Norge som gassnasjon- bruk av naturgass i Nor
ge. 
(Vedlegg: Virkningsgrader og effektive energi
systemer (Professor Ame Bredesen, NTH).) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EUs oljedirektiv 

som er i strid med norsk petroleumslovgivning, og 
som bl.a. vil frata Norge retten til å holde prisene 
oppe ved å regulere utvinningstakten, S.tid. 
2588-2590 (15.3.95). 

2. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om skatte- og 
avskrivningsreglene for oljeselskapene, som gir 
kunstige stimulanser til å eie i stedet for å leie fly
tende plattformer, S.tid. 2870-2871 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 13.juni 1975 nr. 35om skatt

legging av undersjøiske petroleumsforekomster 
m.v. (Skattemessig krav til utvinningsselskapenes 
egenkapital.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 149, Innst. O. 17, O.tid. 
244-246, 258 (19.12.94), Besl. O. 31, L.tid. 27 
(22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 

2. Endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved inn
lemmelse av Europaparlamentets og Rådets direk
tiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk 
av tillatelser for leting etter utvinning av hydro
karboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens 
Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: Europaparlamentets og Rådets direktiv 
94/22/EF av 30. mai 1994.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 751, Innst. O. 73, O.tid. 
847-848 (12.6.95), Besl. O. 80, L. tid. 60 
(16.6.95). Lov av l. september 1995. (Bifalt med 
43 mot 30 stemmer i Odelstinget. l forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, D. Stortingets skat
tevedtak for inntektsåret 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
L De øvrige ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 
930 3930 Oljedirektoratet 

2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 

3. Avgiftsvedtak for 1996. Endringer av kjøretøyav
giftene m.v. 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 13. Tillegg l, S.tid. 1576-1602, 1603-1622 
(8.12.95). 
Budsjett-kap. : 

5508 COravgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 

( 6 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
930/930 Oljedirektoratet; kap. 2440/5440 Statens 

direkte økonomiske engasjement i petroleums
virksomheten.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 68, S.tid. 1799, 
1836-1838 (18.12.95). 

2. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2800/5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 67, S.tid. 1799, 
1839 (18.12.95). 

3. Norge som gassnasjon- bruk av naturgass i Nor
ge. 
(Vedlegg: Virkningsgrader og effektive energi
systemer (professor Arne Bredesen, NTH).) 
St.meld. 44 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 149, S.tid. 2819-2844, 2865-2866 
(14.3.96). 
(2 forslag, l fra Sp, SV og KrF og l fra V, begge 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 4 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 110 d i Grunn
loven. (Avkastningen av Folketrygdfondet og Pe
troleumsfondet og bruk av fondets midler skal kun 
benyttes til folketrygdens pensjonsutbetalinger.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 10.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om petroleumsvirksomhet. 

Ot.prp. 43, ref. O.tid. 293 (15.4.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 

(kap. 5507). 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523 - 537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
(43 forslag- ingen bifalt.) 

2. Avgiftsvedtakfor 1997. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5508 Avgift på utslipp av C02 i petroleumsvirk
somhet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

930 3930 Oljedirektoratet 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
5655 Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 930/3930, 2440/5440 og 2800 Sta
tens petroleumsfond.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 

2. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om politisk sty
ring av oljeaktiviteten og langsiktig forvaltning av 
ressursene ut fra ønsket om såkalt «økologisk 
vekst» og omtanke for kommende generasjoner. 
S.tid. 2454-2465 (19.2.97). 
(5 forslag, hvorav l fra SV bifalt og l sendt Regje-
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ringen - se REGJERINGEN OVERSENDT l. l 
forslag fra SV og 2 fra Sp ikke bifalt.) 

3. Interp. frå Håkon Gi il om forvaltning av gassres
sursane. 
S.tid. 2996-3002 (22.4.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Eilef A. Meland om at oppskrivning av 

kronen pga. oljeøkonomien er i ferd med å bli den 
største trusselen mot arbeidsplasser i fastlands
økonomien, S.tid. 1995-1996 (15.1.97). 

2. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om stor satsing på 
olje-og energisektoren kontra manglande satsing 
på alternativ energi- og teknologiutvikling, S.tid. 
2166-2167 (29.1.97). 

IV. Lovsaker: 
l . Lov om petroleumsvirksomhet. 

Ot.prp. 43 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 7, O.tid. 57-76 (5 .11.96), Besl. O. 8, 
L.tid. 5-6 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 

(7 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget, ingen 
bifalt.) 

2. Endringer i petroleumsbeskatningen m.m. (Forde
ling av utgifter til fjerning av oljeinstallasjoner; 
overdragelser på kontinentalsokkelen; geografisk 
deling av utvinningstillatelse; utslipp av co2 til 
luft; Oljeskattekontoret, status som sentralskatte
kontor.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra finansministeren til 
As stortingsgruppe av 20.5.96. 2. Brev fra finans
ministeren til finanskomiteen av 28.11.96.) 
Ot.prp. 47 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 35, O.tid. 311, 341-343 (12.12.96), Besl. 
O. 46-50, L.tid. 24-25 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 

3. Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom 
Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Felles
sammenslutning i samband med revisjon av tariff
avtalen sommeren 1997. 
Ot.prp. 86. (Ikke behandlet.) 
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OLJEOMSETNING 

Se også: DEN NORSKE ST ATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEUTVINNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

991 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Inngåelse av nye gassalgskontrakter. (Verbund

netz Gas AG, Mobil Erdgas-Erdol GmbH og Gaz 
de France.) 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 8.6.94 fra Næ
rings- og energidepartementet, statsråden, til 
energi- miljøkomiteen.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3812, Innst. S. 204, S.tid. 
4517-4524, 4542 (16.6.94). 
(l forslag fra H ikke bifalt. l forslag trukket.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvordan Stortin

get har fått informasjon om at man gjennom EØS
avtalen sluttet seg til EUs bestemmelser om for
bud mot prissamarbeid for olje, S.tid. 3856-3857 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov 20. juni 1986 nr. 33 om forbud 

mot salg, formidling m. v. av norsk petroleum til 
Sør-Afrika og lov av 20. mars 1987 nr. 15om øko
nomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe 
apartheid. 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 116, Innst. O. 18, O.tid. 
121-123 (1.2.94), Besl. O. 27, L.tid. 15 (10.2.94). 
Lov av 25. februar 1994. 

1994-95 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

991 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Energipolitisk redegjørelse av nærings- og energi

ministeren (gasskraftverk, innenlands gassbruk; 
bruk av olje til oppvarming). 
S.tid. 2704-2712 (23.3.95), S.tid. 2767- 2816 
(energidebatt 30.3.95) og vedlagt protokollen. 

2. Anlegg og drift av et nytt transportsystem for 
naturgass til Frankrike og bytte av SDØE-andel i 
Norpipe oljerørledning mot andel i Norsea Gas 
terminalen. 

St.prp. 41, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 164, S.tid. 
3955-3958, 3975 (12.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om departementets 

traseløsningfor Zeepipe II-B, og merinvesteringer 
og tapte gassalgsinntekter for berørte selskaper 
som følge av denne, S.tid. 564-565 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Tore Nordtun om at Oljeskattekonto
ret synes å legge opp til en endring i skattereglene 
for gass gjennom Statpipe-ledningen, og følger for 
berørte kommuners og fylkeskommuners inntek
ter, S.tid. 1572 (7.12 .94). 

3. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om prøvedrift 
med naturgass i ferjer, etter Vegdirektoratets 
utredning og positive vurdering bl.a. for Bokna
fjord-altemativet, S.tid. 1619 (14.12.94). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

991 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Nor

ge. 
(Vedlegg: Virkningsgrader og effektive energi
systemer (professor Ame Bredesen, NTH).) 
St.meld. 44 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 149, S.tid. 2819-2844, 2865-2866 
(14.3.96). 
(2 forslag, l fra Sp, SV og KrF og l fra V, begge 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 4 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Suldal kommune sender skriv datert 27. mars 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende gass
kraftverk på Kårstø. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4 .96), og vedlagt protokollen. 

3. Gasskraftverk i Norge. (Elektrisitetsforbruk i Nor
den; verdiskaping og lønnsomhet ved aktuelle 
utbyggingsprosjekter; C02-utslipp og COravgift; 
bygging av gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø, 
politisk behandling av framtidige etableringer.) 
(Vedlegg: Felleserklæring etter møtet i Helsing
fors 12. mars 1996 mellom handels- og industrimi
nister Antti Kalliomaki og nærings- og energimi
nister Jens Stoltenberg.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 250, S.tid. 
4244-4282, 4308-4309 (14.6.96) og vedlagt pro
tokollen med 71 mot 42 stemmer. (l utsettelsesfor-

slag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt. 5 andre forslag; 
4 fra V sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag fra Sp, SV, KrF og 
Gunn Karin Gjul om at det ikke bygges gasskraft
verk ikke bifalt med 71 mot 42 stemmer.) 
(Jf. sak l og ENERGI IV, l.) 

4. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert 11 . juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende framtidig gasskraftverk på Tjeldberg
odden i Aure kommune. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Erik Solheim om økning i COr utslipp 

ved bygging av to gasskraftverk, S.tid. 3098-3099 
(17.4.96). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om vurdering av 
COr avgift for gasskraftverk ut fra prinsippet om 
kostnadseffektivitet, S.tid. 3109-3110 (17.4.96). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hvilke avtaler og 
garantier Norge kan få om at eksport av norsk 
gasskraft til Sverige og Finland vil erstatte kull
kraft, S.tid. 3121-3122 (17.4.96). 

4. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forutsetninger for 
at de to gasskraftverkene Naturkraft AS har søkt 
konsesjon for, skal være bedrifts- og samfunns
økonomisk lønnsomme, S .tid. 3122-3123 
(17.4.96). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om energimengden ved 
norsk eksport av kraft til Finland og Sverige 
kunne erstattes med energiøkonomisering eller 
alternative energikilder, S.tid. 3124 (17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om eksport av norsk 
gass til kontinentet, S.tid. 3124-3126 (17.4.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96) . 
Budsjett-kap.: 
991 Oljeforsyningsberedskap 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Gunnar Fatland pva. H oversendt fra 

Odelstinget 26. november 1996: «Regjeringen bes 
utrede framtidige prinsipper for behandling av 
søknader om større varmekraftkonsesjoner. Det 
legges vekt på å unngå habilitetskonflikter i for
valtningsprosessen. Regjeringen bes videre vur
dere de forvaltnings- og prosedyremessige spørs
mål som vil kunne melde seg i forhold til mulige 
fremtidige klimaavtaler. Regjeringens utredning 
og vurdering forelegges Stortinget på en hensikts-

messig måte.» 
S.tid. 1696, 1731 (16.12.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 26. november 
1996: «Ved bygging av varmekraftverk med ytelse 
over 50 MW, bør konsesjon ikke gis før saken har 
vært forelagt Stortinget for en prinsippavklaring.» 
S.tid. 1696, 1731-1732 (16.12.96) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

3. Anlegg og drift av en tredje rørledning for natur
gass til Tyskland. (Europipe Il Kårstø-Domum -
trasevalg m. v .) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 93, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 
(Jf. OLJEUTVINNING Il, 1.) 

4. Interp. frå Håkon Giil om forvaltning av gassres-
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sursane. 
S.tid. 2996-3002 (22.4.97). 

5. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om 
utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter 
klimaforhandlingene i Kyoto.) 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 179, S.tid. 
3231-3269 (12.5.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, KrF og Gunn Karin 
Gjul (A), ikke bifalt med 45 mot 58 stemmer. 4 
forslag fra SV med støtte fra KrF og Sp ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, l og sak 8.) 

6. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si 
avgjerd nr. 5/97 av 14. mars 1997 om endring av 
vedlegg IV (Energi) til EØS-avtala. 
(Vedlegg: l. Avtalen i norsk originaltekst. 2. 
Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20.12.95 om 
registrering av import og leveransar av råolje i 
Fellesskapet.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 188, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

7. Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom 
Norge og Frankrike om overføring av gass fra den 
norske kontinentalsokkelen og andre områder 
gjennom en rørledning til Frankrike (NorFra
avtalen). 
(Vedlegg: l. NorFra-avtalen i norsk originaltekst. 
2. Brev til M. Jose Rossi, Minister for Industri, 
Post, Telekommunikasjoner og Utenrikshandel fra 
statsråd Jens Stoltenberg.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 172, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

8. Forslag fra Kristin Halvorsen, Erik Solheim og 
Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, 
allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle 
forholdene rundt Regjeringens og Stortingets 
saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig 
vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for C02. 

Dok. 8: 99, ref. S.tid. 3734, S.tid. 3778-3785, 
3814-3815 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. IV, l og sak 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Marit Arnstad om en rapport som bl.a. 

konkluderer med at norsk bistand må fokusere på 
satsingslandene for norsk oljeindustri, S.tid. 
2338-2339 (12.2.97). 

2. M.spm. fra Paul Chaffey om at EU-landene går 
inn for 15 pst. reduksjon av COrutslippene innen 
år 2010, mens Norges utslipp vil øke med ca 30 
pst., S.tid. 2547-2550 (5.3.97). 

3. M.spm. fra Thorhild Widvey om hva som er 
Regjeringens politikk i spørsmålet om å avgiftsbe
legge bruk av gass i samferdselssektoren, S.tid. 
2553-2555 (5.3.97). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om å få gass i rørleid
ning til Aust/andet, m.a. til den store industrikon-

sentrasjonen i Grenland, S.tid. 2574-2575 
(5.3.97). 

5. M.spm. fra Håkon Giil om krav for å kunne godta 
EU sitt gassmarknadsdirektiv i EØS, og korleis 
Regjeringa kan påverke utarbeidinga, S.tid. 
2869-2870 (9.4.97). 

6. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om når Regjeringa 
vil ta stilling til klagesaka som gjeld konsesjon for 
bygging av gasskraftverk på Vestlandet, S.tid. 
2907 (16.4.97). 

7. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kvi for 
sekretariatet for INTSOK (Internasjonalisering og 
samordning av oljeaktiviteten) vart lagt til Oslo i 
staden for Stavanger, S.tid. 3145-3146 (30.4.97). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om Gro Harlem Brundt
lands resonnement mot bygging av gasskraftverk, 
og hvorfor energiøkonomisering ikke er et like 
godt alternativ i dag. (Trukket tilbake), S.tid. 
3296-3297 (14.5.97). 

9. Sp.spm. fra Erik Sol heim om hvordan statsminis
teren vil sikre at det er hans tidsplan for byggestart 
for gasskraftverkene som følges, ikke Naturkrafts. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3297 (14.5.97). 

l O. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om frakt av store meng
der drivstoff i tankbiler på til dels dårlige veger i 
Nordland som miljøproblem og sikkerhetsrisiko, 
S.tid. 3298-3299 (14.5.97). 

11. M.spm. fra Håkon Giil om at det russiske gassel
skapet Gazprom ynskjer å danne ein gassprodu
sentorganisasjon saman med Algerie og Noreg, 
S.tid. 3401 (21.5.97). 

12. M.spm. fra Kristin Halvorsen om å klargjøre at det 
ikke er aktuelt å bygge gasskraftverk nr. tre og fire 
i Norge, på bakgrunn av et vedtak på LO-kongres
sen, S.tid. 3402-3404 (21.5.97). 
(Jf. sak 14.) 

13. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å la offentlig
heten få oversikt over avtaler med nordiske land 
for salg av kraft fra de planlagte gasskraftverkene. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3410 (21.5.97). 

14. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å klargjøre at 
Norge ikke vil satse på en storstilt utbygging av 
gasskraftverk, og at strømmen ikke skal brukes 
innenlands. (Trukket tilbake), S. tid. 341 O 
(21.5.97). 
(Jf. sak 12.) 

15. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvorfor Naturkrafts 
planer om et tredje gasskraftverk ikke har vært 
lagt fram for Stortinget, og hvordan Regjeringen 
stiller seg til dem, S. tid. 3543-3545 (28.5.97). 

16. M.spm. fra Erik Sol heim om oppslag i bladet Kraft 
Journalen om at Næringsdepartementet ikke ville 
ha forskningsrapporter i gasskraftsaken som gav 
et annet syn enn Regjeringens, S.tid. 3737-3738 
(4.6.97). 
(Jf. neste sak.) 

17. Sp.spm. fra Erik Solheim om at staten finansierer 
forskning hvor bare konklusjoner som passer 
Regjeringen er tillatt, og om sensurering av rap-
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porter i departementene, S.tid. 3754-3756 
(4.6.97). 
(Jf. forrige sak.) 

18. Sp.spm. fra Erik Solheim om å klargjøre hvordan 
og av hvem søknad om COrutslipp skal behand
les, og om konsesjonstillatelsen til gasskraftver
kene på Kårstø og Kollsnes er korrekt gitt, S.tid. 
3765-3766 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell 

Magne Bondevik og Lars Sponheim om endring i 
lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor
ming, overføring. omsetning og fordeling av 

Oljeomsetning 

energi m.m. (energiloven). (Endring av § 2-3 slik 
at konsesjoner for vannekraftanlegg over en viss 
størrelse og med betydelige interessemotsetninger 
forelegges Stortinget.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 31.1 O 1996 fra N æ
ringsministeren til energikomiteen.) 
Dok. 8: 85 (1995-96), ref. O.tid. 361-362 
(13.5.96), Innst. O. 14, O.tid. 143-150 (26.11.96) 
og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget, l sendt Stortinget, l ikke 
bifalt, og l forslag til vedtak fra komiteen sendt 
Stortinget.) 
(Jf. Il, sakene l, 2, 5 og 8.) 
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OLJEUTVINNING 

Se også: DEN NORSKE ST ATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333- 1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

931 3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen, 
merinntekter fra salg av seismisk undersøkelses
materiale.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 28, S.tid. 1753 
(16.12.93). 

2. Sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomhe
ten på norsk kontinentalsokkel. 
St.meld. 51 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 77, 
S. tid. 2279-2288 (17.2.94). 
(lO forslag, hvorav 2 ikke bifalt og 8 forslag sendt 
Regjeringen, henholdsvis 1 fra Sp, SV og KrF, 3 
fra SV og 4 fra RV- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

3. Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirk
somheten på kontinentalsokkelen. (Skagerrak, 
Norskehavet, Barentshavet, Nordland, Trøndelag 
I øst, gasstransport.) 
(Vedlegg: I. Geografisk avgrensning av områ
dene. Il. Statoils plan for virksomheten ( § 10 pla
nen 1993 ). Særskilt vedlegg: Høringsuttalelser for 
konsekvensutredningen vedrørende åpning av nye 
områder for letevirksomhet. Utrykt vedlegg: Olje
direktoratets årsberetning 1991 og 1992. Statoils 
årsberetning og regnskap 1991 og 1992. Vedlegg 
til innst.: Svarbrev av 24.5.94 fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden, til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2535, lnnst. S. 180, S.tid. 
4187-4247,4250-4253 (13.6.94). 
(16 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, henholds
vis 1 fra H og Hillgaar og 2 fra Hillgaar. l3 forslag 
ikke bifalt. Komiteens innstilling om en utredning 
om Skagerrak bifalt med 96 mot 54 stemmer.) 

4. Samtykke til Den norske stats oljeselskap a.s. si 

erklæring om at det vil vere lønsamt å byggje ut 
petroleumsførekomsten Gullfaks Sør. 
(Vedlegg: 3 svarbrev fra Nærings- og energide
partementet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 166, S.tid. 
4248-4249, 4253 (13.6.93). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

5. Ny utbygging av Ekofiskfeltet m.v. 
St.prp. 62, ref. S.tid. 4697 (1.9.94) og ikke behand
let. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 

May-Helen Molvær Grimstad om konsekvenser 
for miljøet ved Statoils prøveboring i to blokker 
utenfor Runde/Stadlandet på Mørekysten (Møre 
!), S.tid. 301-302 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om samfunnsmessig 
styring for å sikre norske industriarbeidsplasser, i 
lys av at oppdraget for bygging av Troll Fase I ble 
tildelt det nederlandske selskapet Grootint, S.tid. 
1576-1577 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Gunnar 
Breimo om å bidra til at oppsigelsen av avtalen om 
oljevernberedskap i Barentshavet fra Norsk Olje
vernforening for Operatørselskap trekkes tilbake, 
S. tid. 2083-2084 (9.2.94). 

4. Sp.spm. fra May Britt Vihovde, framsatt av Lars 
Sponheim om å tillate leiteboring og eventuelt 
oljeutvinning i Skagerrak, S.tid. 2088-2089 
(9.2.94). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om å legge fram en 
samlet plan for avslutningsfasen i oljevirksomhe
ten med sikte på gjenbruk og gjenvinning av 
installasjonene i Nordsjøen, S. tid. 2457-2458 
(2.3.94). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om at oljearbeidernes 
organisasjoner ikke er representert i utvalget som 
skulle utarbeide en handlingsplan for konkurran
seposisjonen på norsk kontinentalsokkel, S.tid. 
3435-3436 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om hvordan 
spisskompetansen innenfor dypvannsdykking skal 
sikres hvis ikke flere norske dykkere kommer i 
arbeid, S.tid. 3858-3859 (1.6.94). 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.10.94 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden med svar på 
spørsmål fra energi- og miljøkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

931 3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
2. Endringer av forslag til statsbudsjett for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
931/3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen.) 
St.prp. l. Tillegg l , ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1597, 1599-1600 (8.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ny utbygging av Ekofiskfeltet m.v. 

(Vedlegg til innst. : 2 brev av 7.10. og 11.10.94 fra 
Nærings- og energidepartementet v/statsråden 
med svar på spørsmål fra energi- og miljøkomi
teen.) 
St.prp. 62 (1993-94), ref. S.tid. 4697 (1.9.94), 
Innst. S. 19, S.tid. 1263-1267 (9.11.94). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 9311393 I Kartlegging av kontinentalsokke
len; kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleumsvirksomheten.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 33, S.tid. 
1597-1598 (8.12.94). 

3. Utbygging og drift av Nornefeltet. Økt statlig del
takelse i enkelte felt. 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1870, Innst. S. 89, S.tid. 
2475-2512 (9.3.95). 
( 4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra Sp sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

4. Interp. fra Tore Nordtun om tiltak for å bevare og 
videreutvikle fagmiljøene tilknyttet oljevirksomhe
ten, med bakgrunn i nedbyggingen som preger 
verksindustri og oljeselskaper på Vestlandet. 
S.tid. 3288- 3304 (15.5.95). 
(l forslag fra Tore Nordtun sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Disponering av innretningane på Nordaust Frigg 
og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smør
bukk sør. 
(Vedlegg til innst.: 3 svarbrev av 28.4.95, 5.5.95 
og 5.5.95 fra Nærings- og energidepartementet 
v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 153, S.tid. 
3513-3523 (29.5.95). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

6. Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 19/95 

om innlemmelse av Europaparlamentets og 
Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tilde
ling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 
utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirekti
vet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning om end
ring av EØS- avtalens vedlegg IV (energi). 2. 
Europaparlamentets og Rådets direktiv om vilkå
rene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive 
leting etter og utvinning av hydrokarboner. 3. Fel
les erklæring fra EØS-komiteen ved beslutningen 
om å innlemme konsesjonsdirektivet (94/92/EF) i 
EØS-avtalen. Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse fra 
utenrikskomiteen til energi- og miljøkomiteens 
innstillingsutkast.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 3130, Innst. S. 194, S.tid. 
3839-3955, 3975 (12.6.95) og bifalt med 71 mot 
41 stemmer. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

7. Utbygging og drift av Njordfunnet, fastsettelse av 
statlig eierandel for feltene Draugen og Brage 
samt orientering om NORSOK-arbeidet. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev av 31.5.95 og 
6.6.95 fra Nærings- og energidepartementet 
v/statsråden til energi- og miljøkomiteen. 3. Svar
brev av 8.6.95 fra Nærings- og energidepartemen
tet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 3304, Innst. S. 197, S.tid. 
3958-3969, 3975- 3977 (12 .6.95). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at mest alle kon

traktane på leveransar til det nye gassanlegget på 
Kollsnes ved Bergen skal ha gått til utanlandske 
bedrifter, S.tid. 566-568 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Paul Chaffey om økt bruk av innleid 
arbeidskraft vil ha betydning for sikkerhet og kost
nadsnivå på norsk sokkel, med bakgrunn i en ny 
Statoil-kontrakt, S.tid. 1853-1854 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en utvikling 
på norsk sokkel som innebærer dårligere arbeids
og ansettelsesvilkår er akseptabelt. (Trukket til
bake), S.tid. 2195 (8.2.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om EUs oljedirektiv 
som er i strid med norsk petroleumslovgivning, og 
som bl.a. vil frata Norge retten til å holde prisene 
oppe ved å regulere utvinningstakten, S.tid. 
2588-2590 (15 .3.95). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorfor EUs oljedi
rektiv, som var uakseptabelt i 1992, ifølge Regje
ringen er nødvendig for Norge i dag, S.tid. 
2760-2762 (29.3.95). 

6. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om skatte- og 
avskrivningsreglene for oljeselskapene, som gir 
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kunstige stimulanser til å eie i stedet for å leie fly
tende plattfonner, S.tid. 2870-2871 (5.4.95). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om manglende opp
drag til oljevirksomheten for næringslivet i Midt
Norge og Nord- Norge, som ikke er i samsvar med 
Stortingets ønsker om at lokalt næringsliv skal 
delta i konkurransen, S.tid. 2971-2972 (26.4.95). 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om oljeletingen i Ba
rentshavet, hvor det er brukt omtrent lO mrd. kro
ner uten at det er gjort et eneste drivverdig funn, 
S.tid. 3509-3510 (24.5.95). 

9. Sp.spm. fra Paul Chaffey om prognoser for økte 
COrutslipp fra gass- og oljeproduksjonen, S.tid. 
3594-3595 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om 

petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved inn
lemmelse av Europaparlamentets og Rådets direk
tiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk 
av tillatelser for leting etter utvinning av hydro
karboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens 
Vedlegg IV Energi. 
(Vedlegg: Europaparlamentets og Rådets direktiv 
94/22/EF av 30. mai 1994.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 751, Innst. O. 73, O.tid. 
847-848 (12.6.95), Besl. O. 80, L.tid. 60 
(16.6.95). Lov av l. september 1995. (Bifalt med 
43 mot 30 stemmer i Odelstinget. l forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

931 3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
2442 Fjerning av innretninger på norsk kontinen

talsokkel 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2440/5440 Statens direkte økonomiske engasje
ment i petroleumsvirksomheten.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 68, S.tid. 1799, 
1836-1838 (18.12.95). 

2. Forslag fra Paul Chaffey om ikke å tildele eierret
tigheter eller operatøransvar til franske oljeselska
per i 15. konsesjonsrunde. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 6.12.95 fra Nærings
og energidepartementet v/statsråden.) 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 701, Innst. S. 106, S.tid. 
2042-2049 (16.1.96) og avvist. 
(2 forslag- herav l fra Sp, SV og KrF om aksjoner 
mot land som foretar atomprøvesprengninger, 
ikke bifalt med 56 mot 44 stemmer.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om at Stortinget får en 
redegjørelse om oljevernberedskapen langs kysten 
i forbindelse med igangsetting av prøveboring i 
nordlige havområder. 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 2657, Innst. S. 158, S.tid. 
3057 (29.3.96) og enstemmig bifalt. 

4. Utbygging og drift av Visund{unnet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.3.96 fra Næ
rings- og energidepartementet ved statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 161, S.tid. 

3081-3088 (29.3.96). 
( 5 forslag, herav 2 fra KrF sendt Regjeringen, 
vedr. bl.a. ny gassturbinteknologi for reduksjon av 
C02-utslipp- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

5. Olje- og gassvirksomhet, utbygging og drift av 
Åsgardfeltet samt disponering av innretningene på 
Odinfeltet. (Åsgard og Oseberg som leveransefelt 
tilknyttet gassalgskontrakter; ilandføring av 
Åsgard-gass til Kårstø; driftsorganisasjon for 
Åsgard til Stjørdal; driftsorganisasjon for Nome
feltet til Harstad; endr. i disponering av innretnin
ger på Nordøst-Frigg.) 
(Vedlegg: l. Retningslinjer for overdragelse av 
SDØE-andeler. 2. Statoils plan for virksomheten. 
Utrykt vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1993 og 1994. Statoils årsberetning og regnskap 
1993 og 1994. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 
21.5.96 fra Nærings- og energidepartementet 
v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 3158, Innst. S. 251, S.tid. 
4282-4302, 4308-4312 (14.6.96). 
(7 forslag, herav l fra Sp og KrF om C02-utslipps
reduserende gassturbinteknologi på Åsgard sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 
( 1 f. neste sak.) 

6. Lokalisering av forsyningsbase for Nornefeltet. 
(Sandnessjøen.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 251, S.tid. 
4282-4302, 4308-4312 (14.6.96). 
(Jf. foregående sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å gjera opphog

ginga av Brent Spar-plattforma til eit pilotprosjekt 
med tanke på opparbeiding av norsk kompetanse 
på dette området, S.tid. 3ll-312 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om olje- og gasslek-
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kasjer og bruk av ny flensteknologi på sokkelen, 
S.tid. 2333-2334 (14.2.96). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hemmeligstemp-

/ing av fiskerimyndighetenes uttalelser i hørings
runden foran utlysing av nye oljeblokker på sok
kelen, S.tid. 2441-2442 (21.2.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

931 3931 Kartlegging av kontinentalsokkelen 
2440 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten 
2442 Fjerning av innretninger på norsk kontinen

talsokkel 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Innretningene på Mimefeltet; kostnadsut
vikling på Åsgardfeltet; kap. 3931; kap. 2440/ 
5440, gassrørledning til Tyskland, prosjekter ved
tatt ved forenklet myndighetsbehandling- Balder, 
Varg, Oseberg Øst, Gullfaks Sør, Rimfaks, Gull
veig, Ekofisk omløp, tilleggsplan Troll Vest gas
sprovins, m.v.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
(Jf. OLJEOMSETNING Il, 3.) 

2. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om politisk sty
ring av oljeaktiviteten og langsiktig forvaltning av 
ressursene ut fra ønsket om såkalt «økologisk 
vekst» og omtanke for kommende generasjoner. 
S.tid. 2454-2465 (19.2.97). 
(5 forslag, hvorav l fra SV bifalt og l sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. l 
forslag fra SV og 2 fra Sp ikke bifalt.) 

3. Interp. fra Paul Chaffey om stabilisering av COr 
utslippene. 
S.tid. 2473-2481 (20.2.97). 
(2 forslag fra SV, hvorav l med støtte fra Sp, KrF 
og H bifalt.) 

4. Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av 
oljen i Troll vest gassprovins. 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Svarbrev av 16.4. og 
23.4.97 fra Olje- og energidepartementet v/stats
råden til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 246, S.tid. 
3905-3914, 3955-3957 (10.6.97). 
(3 forslag, hvorav 2 fra H om C02-rensing og 
elektrifisering av produksjonsplattformer bifalt 
med 65 mot 56 stemmer.) 
(Jf. sakene 5-7.) 

5. Utbygging og drift av petroleumsforekomster i 
Oseberg Sør. 

St.prp. 53, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 247, S.tid. 
3905-3914, 3957 (10.6.97). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 4, 6 og 7.) 

6. Tilleggsopplysninger til St.prp. 38 (1996-97) 
Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av 
oljen i Troll vest gassprovins og St.prp. 53 
(1996-97) Utbygging og drift av petroleumsfore
komster i Oseberg Sør. 
(Vedlegg: 2 brev av 16.4. og 23.4.97 fra olje- og 
energiministeren til energi- og miljøkomiteen om 
Troll vest, hhv. om tidskritisk utvinning av oljen 
og om COrrensing.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3399, Innst. S. 245, S.tid. 
3905-3914, 3957 (10.6.97). 
(Jf. sakene 4 og 5.) 

7. Utbygging og drift av Jotun. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3399, Innst. S. 248, S.tid. 
3905-3914, 3957-3958 (10.6.97). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 4-6.) 

8. Oppfølging av St.meld. 41 (1994-95) (Klimamel
dingen) og Innst. S. 114 (1995-96). 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3399 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Paul Chaffey om å antyde en øvre 

grense for hva som er en forsvarlig norsk oljepro
duksjon, S.tid. 2169-2171 (29.1.97). 

2. M.spm. fra Per Olaf Lundteigen om en uttalelse 
fra Norges Bank om at bl.a. synliggjøringen av 
oljeformuen påvirker kronekursen, samt folke
valgtes innflytelse over oljeutvinningstempoet, 
S.tid. 2272-2273 (5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om fortsatt utnyttelse 
av Frigg- og Heimdal-installasjonene etter at fel
tene er uttømt, rundt 1998/1999, S.tid. 2886-2887 
(9.4.97). 

4. M.spm. fra Gunnar Fat/and om signaleffekten av 
å fastslå at elektrifisering av olje- og gassplattfor
mer blir for dyrt, i lys av ventet økning i klima
gassutslipp fra sokkelvirksomheten, S.tid. 
3406-3407 (21.5.97). 
(Jf. neste sak.) 

5. M.spm. fra Per-Kristian Foss om COrrensing og 
elektrifisering på kontinentalsokkelen, og å 
pålegge et oljeselskap å innføre renseteknologi 
som selskapet selv ikke behager, S.tid. 
3408-3409 (21.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 
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PERSONBESKATNING 

Se også: BEDRIFTSBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEAVTALER, 
SKATTEFRADRAG, SKATTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 

B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1994, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1994, D. 
Endring av vedtak av 3. november 1992 om Stor
tingets skattevedtak for inntektsåret 1993. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-1211.93). 
(34 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at idrettsungdom ik

kje har råd til å ta imot premiar, med skatten på 
Trine Hattestad sin premie for verdsmeistertittelen 
i spyd 1993 som døme, S. tid. 1884-1886 
(12.1. 94). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om krav om inn
tektsskatt av behandlingskostnader i Sverige som 
Castro) Norge som arbeidsgiver vil dekke for en 
kreftsyk pasient i Telemark som fikk avslag om 
trygderefusjon. (Trukket tilbake), S.tid. 1943 
(19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at bidragsplik
tige fedre har fått en større økonomisk belastning 
etter innføringen av skattereformen, S.tid. 
2566-2568 (16.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1994 - Lovendringer. (Endr. i 

beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, 
særfradrag for alder og foreldrefradrag; skatte
messig likebehandling av gifte og samboende pen
sjonister; refusjonslån til dekning av forskudds
skatt på beregnet personinntekt fra aksjeselskap 
og kommandittselskap.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 10- 25 
(3.12.93), Besl. O. 2, 3, 4, 5, L.tid. 4-5 (7.12.93). 
Lov av 17. desember 1993. 
(18 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV og RV 
sendt Stortinget- ikke bifalt. Resten ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og FOLKETRYGD IV, 1.) 

2. Skatteopplegget 1994 - Lovendringer. (Kap. 7 
Fordelsbeskatning på grunn av kostbesparelse.) 
(Vedlegg til innst.: 2. Brev av 8.12.93 fra departe
mentet til finanskomiteen.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 15, O.tid. 104-110 
(14.12.93). (Utsettelse av regelendring.) 
(Jf. forrige sak.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 

8. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1995, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erna Solberg om å få en konsekvensut

redning av endringene i beskatning av diettgodt
gjørelse. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 112, S.tid. 
3123-3127, 3129-3130 (4.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (l forslag fra Sp, H, V, RV og 
representanten Bråthen ikke bifalt med 52 mot 44 
stemmer.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 27 og IV, l.) 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm om justering av 
bidragssatsene til nivået slik det var før innførin
gen av prosentsatser i 1989. (Barnebidrag.) 
Dok. 8: 47, ref. S.tid. 2663, Innst. S. 140, S.tid. 
3313-3315, 3331-3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
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Regjeringen til vurdering i bebudet ot.prp. om 
endringer i barneloven. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om inndragning av 

tilbakebetalte skattepenger fra sosialhjelpsmotta
kere, S.tid. 318-319 (19.10.94). 
(Jf. IV, l) 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 

13. desember 1991 nr. 81 sosiale tjenester m.v. 
(opphevelse av § 5-10 som gir sosialtjenesten rett 
til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 13.3.95 fra sosialmi
nisteren til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 19, ref. O.tid. 269, Innst. O. 43, O.tid. 
587-593 (27.4.95), Besl. O. 52, L. tid. 48 (2.5.95). 
Lov av 12. mai 1995. 

(Forslaget bifalt mot stemmene fra H og FrP.) 
(Jf. Ill, 1.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 
sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil
ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 1995.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 688, Innst. O. 77, O.tid. 924 
og ikke behandlet. 

3. Forslag fra Johanne Gaup, Unn Aarrestad og 
Marit Tingelstad om lov om endring i lov 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inn
tekt. (Endring av§ 16om ektefellers beskatning av 
formue og inntekt.) 
Dok. 8: 102, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, B. Endringer i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fastsettelse 
av den kommunale og fylkeskommunale inntekts
skattøren for inntektsåret 1995, C. Endring i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fellesskatt 
til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1995, D. 
Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1996, E. 
Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 1996, F. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntekts
året 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt l.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
L De øvrige ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, H, V og 

Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
24. november 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
gjeninnføre ordningen med fridøgn i fordelsbe
skatning av kostbesparelse med 25 døgn fra l. ja
nuar 1995.» 
S.tid. 1562-1563, 1573 (7 .12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. SKATTER IV, 2) 

2. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over
sendt fra Odelstinget 7. desember 1995: «Stortin
get ber Regjeringen å utrede en likestillingsreform 
av personskattesystemet ved innfØring av en skat-

teklasse.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 7. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen vurdere erfarin
gen med skjønnsmessig deling av inntekt i felles 
næring ut fra et likestillingssynspunkt, samt 
muligheter for at felles formue fordeles likt mel
lom ektefeller på ligningsattesten.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 3.) 

4. Forslag fra Erna Solberg om endringer i regelver
ket knyttet til fordelsbeskatning av utgiftsdekning 
ved reiser fra arbeidssted til hjem ved overtid, og 
redegjørelse for regelverket knyttet til fordelsbe
skatning av utgiftsdekning for ansatte, samt for
slag om en uavhengig gjennomgang av «Lignings
ABC». 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17.11.95 fra fi
nansministeren- svar på brev av 8.11.95 fra KrFs 
stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 460, Innst. S. 101, S.tid. 
1858-1861, 1913-1914 (19.12.95) og avvist. 
(2 forslag, herav l fra H og Stephen Bråthen (Dok. 
8-forslagets punkt 2) sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak og SKATTER Ill, 1.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
sørge for skattemessig likebehandling av statsrå
der/stortingsrepresentanter og vanlige lønnsta
kere når det gjelder drosjeutgifter ved heimreise 
fra arbeidsstedet på sein kveldstid eller nattetid. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 23.2.96 og 
23.4.96 fra finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2087, Innst. S. 179, S.tid. 
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3351-3353, 3354 (7.5.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak og SKATTER Ill, l.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 

sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil
ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 1995.) 
Ot.prp. 57 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 77 (1994-95), O.tid. 13 - 15 (10.11.95), 
Besl. O. 6,7,8, L. tid. 4-5 (1.12.95). Lov av 
8. desember 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt) 

2. Nye skatteregler om begrensning av beregnet per
soninntekt (tak). 

Ot.prp. 7, ref. O.tid. 12, Innst. O. 13, O.tid. 29-34 
(24.11.95), Besl. O. 14, L.tid. 6-7 (1.12.95). Lov 
av 8. desember 1995. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt. 2 forslag i Lag
tinget ikke bifalt) 

3. Forslag fra Johanne Gaup, Unn Aarrestad og 
Marit Tingelstad om lov om endring i lov 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inn
tekt. (Endring av§ 16om ektefellers beskatning av 
formue og inntekt.) 
Dok. 8: 102 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 19, O.tid. 73-77 (7.12.95) og avvist. 
(l forslag i komiteen sendt Stortinget og bifalt, l 
forslag i Odelstinget fra SV og RV sendt Stortin
get, ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2-3.) 

4. Lov om skatt på honorar til utenlandske artister 
m.v. 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 

1995 om fastsettelse av den kommunale og fylkes
kommunale inntektsskattøren for inntektsåret 
1996, 8. Endringer i Stortingets vedtak av 
2. november 1995 om fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet for inntektsåret 1996, C. Stortingets 
skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5501), O. 
Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.1 O. 96). 
( 43 forslag- ingen bifalt. Regjeringens forslag om 
endr. i vedtak av 2.11.95 og reduksjon av kommu
nal og fylkeskommunal skattøre avvist.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget ber 

Regjeringen sørge for utbetaling av alle skattepen
ger som er inndratt i medhold av tidligere§ 5-10 i 
sosialtjeneste/oven. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erna Solberg om skattlegging av 

diettgodtgjørelser til mastemontører i Telenor, 
etter at flere dommer i Gulating lagmannsrett har 
gitt montørene skattefrihet, S.tid. 2282-2283 
(5.2.97). 

2. Sp.spm. fra Are Næss om å hindre beskatning av 
to besøksreiser pr år for Forsvarets befal, S.tid. 
2504-2505 (26.2.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt på honorar til utenlandske artister 

m.v. 
Ot.prp. 77 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 22, O.tid. 155-157, 159-161 (3.12.96), 
Besl. O. 27, 28, L. tid. 15 (10.12.96). Lov av 
13. desember 1996. 

2. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfra
drag ved skattelikninga for fagforeningskontin
gent slik at dennne retten også gjelder for de som 
betaler kontingent under midlertidig arbeidsløs
het, under yrkesmessig attføring m. v.) 
Dok. 8: 105, ref. O.tid. 960 (20.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette odelsting. 
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PERSONVERN 

Se også: MENNESKERETTIGHETER, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

473 3473 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Årsmeldingfor Datatilsynet 1992. 

(Vedlegg: l. Lov 9. juni 1978 nr. 48 om personre
gistre m.m. 2. Lov 11. juni 1993 nr. 78 om endrin
ger i lov om personregistre m.m. ( fjernsynsover
våkning). 3. Forskrift 21. desember 1979 nr. 22 i 
medhold av lov om personregistre m.m.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1878, Innst. S. 105, S.tid. 
3010-3017 (21.4.94). 
(2 forslag fra V bifalt. Tilråding fra komiten om en 
stortingsmelding om problem ved ny telekommu
nikasjonsteknologi bifalt.) 

2. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
gjøre enkelte endringer i konsesjon gitt til Telever
ket til automatisk registrering og lagring av sam
taledata i forbindelse med opprettelse av nytt fak
tureringssystem for teletjenester (SenTaks). 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om personvernhen

syn ved Rikstrygdeverkets innføring av systemet 
TRESS-90, S.tid. 295-296 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om informasjon frå 
politiet til massemedia om seksuelle overgrep mot 
mindreårige, S. tid. 1886-1887 (12.1.94). 

3. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om dis
pensasjon for Oslo kommune fra forskrifter om 
pasientidentifiserbar informasjon for å kunne 
iverksette et forsøk med bydelsfinansiering av sy
kehustjenester, S. tid. 1944-1945 (19.1.94). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å framlegge 
et lovutkast om rettssikkerheten bl.a. ved bruk av 
tvang for aldersdemente og psykisk utviklingshem
mede, S.tid. 2435-2436 (2.3.94). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om innsyn i private 
personregister der opplysningane er manuelt 

lagra, t.d. for forsikringstakarar, S.tid. 2450 
(2.3.94). 

6. Sp.spm. fra Lars Sponheim om at det til evaluerin
gen av fastlegeforsøket foregår en praksisregistre
ring som omfatter flere tusen pasienter i åtte kom
muner, uten konsesjon fra Datatilsynet, S.tid. 
2974-2975 (20.4.94). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at 16 fylkesle
ger skal ha påpekt at det foregår en utstrakt bruk 
av tvang i forhold til psykisk utviklingshemmede, 
S.tid. 2977-2978 (20.4.94). 

8. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om et lovforbud 
mot at forsikringsselskaper krever, mottar eller 
bruker opplysninger om en persons arveanlegg, 
S.tid. 3423 (11.5.94). 

9. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å stramme inn ret
ningslinjene for hvilke personopplysninger sosial
kontorene kan utlevere i forbindelse med gjelds
forhandlinger for klienter, S.tid. 3439-3440 
(11.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (telefonkontro/1 i 

narkotikasaker). 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 120, Innst. O. 26, O.tid. 
181-183 (22.3.94), Besl. O. 36, L.tid. 19 (14.4.94). 
Lov av 13. mai 1994. 

2. Lov om Enhetsregisteret. 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 28, O.tid. 
183-214 (22.3.94), Besl. O. 37, L.tid. 19-20 
(14.4.94). Lov av 3. juni 1994. (Forslag fra A og 
SV ikke bifalt.) 

3. Endringar i lov 9. juni 1978 nr. 48 om personre
gistre m. m.(Fritak frå konsesjonsplikt for Riksre
visjonen; tvangsgrunnlag for skyldig gebyr.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 224, Innst. O. 38, O.tid. 273 
(19.5.94), Besl. O. 43, L.tid. 26 (10.6.94). Lov av 
24. juni 1994. 

4. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjeneste 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenesten>. Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
473 3473 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Instruks for Stortingets kontrollutvalg for etterret

nings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 6.2.95 fra Stor
tingets presidentskap til Stortinget med anmod
ning om å vedta en instruks for kontrollutvalget.) 
Ref. S.tid. 2185, Innst. S. 150, S.tid. 3525 - 3528, 
3551-3554 (30.5.95) og enstemmig vedtatt. 
(4 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

2. Årsmelding/or Datatilsynet 1993. (Konsesjonsvil
kår for Televerkets sentrale samtaleregister.) 
(Vedlegg: l. Datatilsynets årsmelding for 1993. 2. 
Lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m. 
3. Forskrift 21. desember 1979 nr. 22 i medhold av 
lov om personregistre m.m. 4. Forskrift l. juli 
1994 om bruk av billedopptak gjort ved fjernsyns
overvåking.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 181, S.tid. 
3690-3698, 3724 (6.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag fra V, hvorav l sendt justiskomiteen og 
l sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
gjøre enkelte endringer i konsesjon gitt til Tele
verket til automatisk registrering og lagring av 
samtaledata i forbindelse med opprettelse av nytt 
faktureringssystem for teletjenester (SenTaks). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23.3.95 fra Telenor til 
Justisdepartementet.) 
Dok. 8: 68 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 
Innst. S. 184, S.tid. 3690-3698, 3725 (6.6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Personvern og telekommunikasjon. 
St.meld. 33, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

5. Framlegg frå Olav Akselsen om forbod mot 
offentleggjering av namn og bi/ete på mistenkte/ 
sikta personar og eit betre rettsvern for offer. 
Dok. 8: 75, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om hemmeligstemp

ling av det siste utkastet til EU.s personverndirek
tiv, som kan føre til store endringer i norsk person
vernlovgivning, S.tid. 1572-1574 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Skattedirekto
ratets bekreftelse av at sentralbanksjef Torstein 
Moland hadde gjenkjøpsavtale i KS Airbus-pro
sjektet, S.tid. 1624-1626 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Jorunn 
Hage/er om å drøfte presseetiske retningslinjer 
som kan hindre at media helt fritt kan skjende et 
menneskes minne, S.tid. 1904-1906 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å åpne de 
deler av steriliseringsarkivene som gjelder 
omstreifere for forskning, S. tid. 2107-2108 
(1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Erna Solberg, framsatt av Siri Frost 
Sterri om at helsepersonell ved sykehusene skal 
føre opplysninger om bl.a. seksuell/egning i pro
tokoll/journal ved svangerskapsavbrudd, S.tid. 
2108-2110 (1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at Datatilsynet 
har nektet oppstart av et forskningsprogram som 
skal kartlegge flyktningers bruk av offentlige stø
nadsmidler, S.tid. 2460 (8.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barne

verntjenester (barnevernloven). (Hjemmel for fra
vikelse av taushetsplikt.) 
Ot.prp. 71 (1993-94), ref. O.tid. 273 (19.5.94), 
Innst. O. l, O.tid. 18-24 (20.10.94), Besl. O. 4, 
L.tid. 5 (4.11.94). Lov av 25. november 1994. 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjeneste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenester». Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 11, O.tid. 141-148 (1.12.94), Besl. O. 15, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(l forslag fra RV sendt Presidentskapet (via Stor
tinget).) 
(Jf. Il, l og STORTINGET Il, 3.) 

3. Endringer i straffeprosessloven (etablering av et 
DNA-register m.v.). 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 680 (19.5.95) og ikke 
behandlet. 



- 469- Personvern 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 
473 3473 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Personvern og telekommunikasjon. 

St.meld. 33 (1994- 95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 24, S.tid. 1381-1387, 1390 (28.11.95). 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Stortinget 6. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen vurdere å opprette et eget teknisk sertifise
rings- og rådgivningsorgan for sikrere dataløs
ninger, som kan bistå bl.a. Datatilsynet i teknolo
giske sider av personvernspørsmål.» 
lnnst. S. 24, S.tid. 1381- 1387, 1390 (28.11.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Framlegg frå Olav Akselsen om forbod mot 
offentleggjering av namn og bi/ete på mistenkte/ 
sikta personar og eit betre rettsvern for offer. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 12.9.95 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 75 (1994- 95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 45, S.tid. 1387-1389, 1390 (28.11.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 

4. Valg av kontrollutvalg for etterretnings-, overvå
kings- og sikkerhetstjeneste (EOS). 
Innst. S. 157, S.tid. 2984, 2987 (26.3.96). 

5. Avgradering av rapporten fra kommisjonen som 
ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander 
om ulovlig overvåking av norske borgere. (Lund
rapporten.) 
Innst. S. 182, S.tid. 3355-3359 (8.5.96) og 
enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 9 og STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten sak 20.) 

6. Arsmelding for Datatilsynet 1994. (Tidspunkt for 
framlegging av meldingen; utvalg for generell 
gjennomgang av personregisterloven; personvern 
ved registerkoblinger; private etterforskere og 
optisk overvåking på arbeidsplasser; politiets ar
beidsregistre og tilgang til andre registre; telekom
munikasjon; reservasjonsregister for reklame og 
telefonsalg.) 
(Vedlegg: l. Årsmelding for Datatilsynet 1994. 2. 
Lov av 9. juni nr. 48 om personregistre m.m. 3. 
Forskrift 21. desember 1979 nr. 22 i medhold av 
lov om personregistre m.m. 4. Forskrift l. juli 
1994 om bruk av billedopptak gjort ved fjernsyns
overvåkning. 5. Forskrift 23. mars 1995 om unn
tak fra konsesjonsplikt for finansinstitusjoner 

mv's personregistre i saker om hvitvasking av 
penger.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2783, Innst. S. 204, S.tid. 
3770- 3776, 3783 (31.5.96). 

7. Forslag fra Ola D. Gløtvold pva. Sp og FrP over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget 
med forslag til en rettighetslov for enkeltpersoner 
med psykisk utviklingshemning og eventuelt andre 
som dette kan gjelde for med hensyn til begrens
ning og kontroll av bruk av tvang og makt.» 
S.tid. 4355,4408 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 3 og 4.) 

8. Forslag oversendt fra Odelstinget 13. juni 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om nærmere retningslinjer for prak
tisering av lov om rettigheter for og begrensning 
og kontroll med bruk av tvang og makt m. v. over
for enkelte personer med psykisk utviklingshem
ming, og for hovedinnhold i forskriftene til denne, 
før loven trer i kraft.» 
S.tid. 4355, 4409 (17.6.96) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 3 og 4.) 

9. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse.) 
Dok. 15, ref. S.tid. 3388-3390 (8.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 5.) 

10. Framlegg frå Erling Folkvord om at dei som har 
vorti registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv 
skal få innsyn i dei opplysningane som er samla 
om dei der og om at dei skal få vere vitne til at ma
terialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg 
stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger 
har opplysningar om vedkomande. 
Dok. 8: 93, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvor

vidt opplysninger om utlending som er besluttet 
utvist, omfattes av offentlighetsloven eller er taus
hetsbelagt, S.tid. 2433 (21.2.96). 

2. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om endring i straffe
prosessloven og tvistemålsloven slik at personer 
som gir opplysninger til presse eller kringkasting 
får være anonyme, S.tid. 3115-3116 (17.4.96). 

3. Sp.spm. fra Jan Petersen om et norsk offentlig 
organ som kan sertifisere norske eksportbedrifters 
IT-produkter med hensyn til sikkerhets- og kvali
tetskrav, S.tid. 3163-3164 (24.4.96). 
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4. Sp.spm. fra Erik Solheim om statsministeren på 
vegne av staten vil be de som har lidd urett på 
grunn av ulovlig overvåking, om unnskyldning og 
bidra til nødvendig oppreisning, S.tid. 3522-3524 
(15.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (etablering av et 

DNA-register m.v.). 
Ot.prp. 55 (1994-95), ref. O.tid. 680 (19.5.95), 
Innst. O. 5, O.tid. 9-12 (7.11.95), Besl. O. 5, L.tid. 
4 (1.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

2. Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansie
ringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse 
andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger). 
(Vedlegg: Vedlegg til rådsdirektiv 89/646/EØF 
(annet bankdirektiv) av 15.12.89 (vedlegg IX 
punkt 16 til EØS-avtalen). Liste over virksomhet 
som omfattes av gjensidig anerkjennelse. Inntatt i 
innst.: Brev av 28.3.96 fra justiskomiteen.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 212, Innst. O. 50, O.tid. 
338-346 (7.5.96), Besl. O. 62, L.tid. 33-34 
(23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Endringer i sosialtjeneste/oven og kommunehelse
tjenesteloven (bruk av tvang og makt m.v. overfor 
personer med psykisk utviklingshemming). 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.5.96 fra Gro 

Hillestad Thune og brev av 3.5.96 fra Institutt for 
menneskerettigheter, Univ. i Oslo, til sosialkomi
teen.) 
Ot.prp. 58 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 79, O.tid. 476-506 (13.6.96), Besl. O. 
80, L. tid. 41-42 (18.6.96). Lov av 19. juli 1996. 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt. l forslag fra komi
teen om å forelegge forskriftene for Stortinget -
sendt Stortinget og bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 7 og 8.) 

4. Endringer i sosialtjeneste/oven og kommunehelse
tjenesteloven (begrensning og kontroll med bruk 
av tvang og makt m. v. overfor enkelte personer 
med psykisk utviklingshemming - tilleggspropo
sisjon til Ot.prp. 581994-95). 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.5.96 fra Gro 
Hillestad Thune og brev av 3.5.96 fra Institutt for 
menneskerettigheter, Univ. i Oslo, til sosialkomi
teen.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 348, Innst. O. 79, O.tid. 
476-506 (13.6.96), Besl. O. 80, L.tid. 41-42 
(18.6.96). Lov av 19. juli 1996. 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bifalt. l forslag fra komi
teen om å forelegge forskriftene for Stortinget -
sendt Stortinget og bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 7 og 8.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

463 3463 Datatilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Olav Akselsen om å sikra at norsk politi 

får høve til å nedkjempa kriminalitet knytt til MC
miljøa på ein effektiv måte. 
S.tid. 1576-1583 (6.12.96). 
(Jf. sak 7.) 

2. Redegjørelse av justisministeren om forhold rundt 
en ekstraordinær rapport fra Stortingets kontroll
utvalg for EOS-tjenestene som inneholder gra
derte opplysninger. 
S.tid. 1660-1664, 1691 (13.12.96). (En represen
tant fra hvert parti fikk ordet til korte merknader 
etter redegjørelsen.) 
(Jf. sak Il.) 

3. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet (SIS, informasjonsutveksling mel
lom nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenes
ter, SIRENE-håndboka). 

S.tid. 1724-1730, 1739 (16.12.96) og vedlagt pro
tokollen. (En representant fra hvert parti fikk ordet 
til korte merknader etter redegjørelsen.) 

4. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT-veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skattelister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v!Lars Sponheim.) 
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Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 115, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). 
(Innst. S. 115 tilbakesendt komite pga. en inkurie 
og vedlagt protokollen i møte 6.3.97.) 
(Jf. sak 8.) 

7. Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe 
kriminalitet i deler av MC-miljøet. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 871, Innst. S. 101, S.tid. 
2328-2331, 2334 (11.2.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Jf. sak 1.) 

8. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skatte/ister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v/Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 120, S.tid. 
2620-2625, 2632 (6.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. 2 forslag, henholdsvis l fra 
H og V og l fra SV og RV ikke bifalt.) 
(Jf. sak 6.) 

9. Årsmelding for Datatilsynet 1995. (Tidspunkt for 
framlegging av meldingen; Skauge-utvalget; for
sikring og personvern; kobling mellom Internett 
og internt sykehusnett; telekommunikasjon; 
offentlige servicekontor; TV -overvåking av 
offentlig sted; Schengen-samarbeidet; ressurssi
tuasjonen for Datatilsynet.) 
(Vedlegg: l. Årsmeldingen for Datatilsynet 1995. 
2. Lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre. 3. 
Forskrift 21. desember 1979 nr 22 i medhold av 
lov om personregistre. 4. Forskrift 23. mars 1995 
om unntak fra konsesjonsplikt for finansinstitusjo
ner mv's personregistre i saker om hvitvasking av 
penger. 5. Forskrift l. juli 1994 om bruk av bille
dopptak gjort ved fjernsynsovervåking.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 2063, Innst. S. 142, S.tid. 
2726-2731,2742 (18.3.97). 

10. Forslag fra Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa 
og Tove Kari Viken om regulering av forsikrings
selskapenes adgang til innhenting av helseopplys
ninger om forsikringssøkere. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 161, S.tid. 
3333-3335, 3365-3366 (15.5.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Komiteens innst. I om forslag til lovendr. som 
regulerer adgangen til helseopplysninger om for
sikringssøkere, bifalt mot 2 stemmer.) 

11. Årsmelding for 1996 fra Stortingets kontrollutvalg 
for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstje
neste. (EOS-utvalget.) 
Dok. 17, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 249, S.tid. 
3948-3952, 3959 (10.6.97). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

12. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 

(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse. Vedlegg til innst.: l. Diverse 
oversikter. 2.-11. Diverse korrespondanse. 12. 
Referat fra åpne høringer.) 
Dok. 15 (1995-96), ref. S.tid. 3388-3390 
(8.5.96), Innst. S. 240, S. tid. 4167-4226 (16.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra FrP og l fra RV. 
Komiteens innstilling vedr. begrenset innsynsrett i 
Overvåkingspolitiets arkiver og en egen erstat
nings- og oppreisningsordning bifalt med 83 mot 
24 stemmer.) 
(Jf. sakene 13 og 14.) 

13. Framlegg frå Erling Folkvord om at dei som har 
vorti registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv 
skal få innsyn i dei opplysningane som er samla 
om dei der og om at dei skal få vere vitne til at ma
terialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg 
stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger 
har opplysningar om vedkomande. 
Dok. 8: 93 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
Innst. S. 239, S.tid. 4167-4226, 4227 (16.6.97) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene 12 og 14.) 

14. Forslag fra Erling Folkvord om at Peder Martin 
Lysestøl gis innsyn i premisser og beslutninger 
som lå til grunn for at hans private telefon ble 
avlytta, slik det ble avdekka høsten 1979, og at 
dokumentene nedgraderes og frigis på en slik 
måte at det blir tatt hensyn til personvernet for de 
involverte. 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 3073, Innst. S. 239, S.tid. 
4167-4226, 4227 (16.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sakene 12 og 13.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tapping av mel

dinger fra Telenors personsøkersystem, S.tid. 
1370 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å klargjøre 
hjemmelsgrunnlaget for SIRENE, som ikke er 
omtalt i Schengen-konvensjonen, S.tid. 
1533-1534 ( 4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tryggleik mot pri
vat eller irregulær avlytting knytta til telenettet og 
Telenor sine teletenester, S.tid. 1998-1999 
(15.1.97). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om praktiseringa av 
lov/eg telefonavlytting frå Telenor si side i høve til 
lov og forskrift og det personlege rettsvernet, 
S.tid. 1999 (15.1.97). 

5. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om når og hvordan 
Stortinget vil få seg forelagt anbefalingene fra 
Aukrust-utvalget vedr. telefonkontroll tilknyttet 
moderne telekommunikasjonssystemer, S.tid. 
2002-2003 (15.1.97). 
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6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at tidlegare jus
tisminister Andreas Cappelen har brote teieplikta 
og uttalt seg om grunnlaget for telefonavlytting i 
ei bestemt sak, S.tid. 2189 (29.1.97). 

7. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at lege
opplysningar det er teieplikt for, går via trygde
kontor til forsikringsselskap, slik at mange i årevis 
har betalt på ei ugyldig forsikring, S.tid. 2435 
(19.2.97). 

8. Sp.spm. fra Eva Lian om å gjøre det enklere å rette 

opp og slette feildiagnose i en journal, S.tid. 
2876-2877 (9.4.97). 

9. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om at aborterte 
fostre og navnelister over kvinner som har tatt 
abort, er blitt sendt fra Rikshospitalet til Østre 
Gravlund siden 1972, S. tid. 2877-2878 (9.4.97). 

l O. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 
statskirken får bruke folkeregisteret som basis for 
kirkemanntallet, mens det for andre trossamfunn 
kreves skriftlig bekreftelse fra hvert medlem, 
S.tid. 2889-2890 (9.4.97). 
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POLAROMRÅDER 

Se også: SVALBARD 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1994. 

Budsjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 890-894 
(23.11.93). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Justis- og politi
departementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom-

mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt samarbeid, tiltakfor luftmiljø 

og polarforvaltning 
4. Endringer på Miljøverndepartementets budsjett

forslag for 1994 som følge av at Statens kartverk 
blir forvaltningsbedrift, m.m. (Stillingshjemler til 
Norsk Polarinstitutt.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 888, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg l, S.tid. 1753-1754 (16.12.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1995. Bud

sjett-innst. S. 3. Tillegg l, S.tid. 802-805 
(1.11.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Justis- og politide
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 

Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1471 4471 Norsk Polarinstitutt 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Miljøverndepartementet. Budsjett-innst. S. 
9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet, Justis- og politide
partementet og Miljøverndepartementet. Budsjett
innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Miljøverndepartementet. Budsjett-innst. S. 
9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 

Budsjett-kap.: 
1470 4470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 

av personer på Jan Mayen. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 222 (7.3.96). (Ikke behand
let.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Justis- og politide
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 
14 70 44 70 internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø 

og polarforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utvidelse av kostnadsrammen for nytt Polarmiljø

senter i Tromsø. 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 156, S.tid. 
3343-3344, 3366 (15.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 

av personer på Jan Mayen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 10 Ny lov om skatt 
til Svalbard. Leder Odd Hagen.) 
Ot.prp. 32 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
Innst. O. 2, O.tid. 4-7, 12-16 (18.10.96), Besl. O. 
1,2,3,4, L.tid. 3 (15.11.96). Lov av 29. november 
1996. 
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POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 

Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, INNVANDRERE, KRIMINALOMSORG, LOTTERI OG SPILL, 
REDNINGSTJENESTE, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1994.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap. : 
412 Påtalemyndigheten 
416 Konfliktråd 
440 3440 Politiet og lensmannsetaten 
442 3442 Politihøgskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
448 Grensekommissæren 
482 Politiberedskap 

(17 forslag, hvorav 16 ikke bifalt og l forslag fra V 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Nedsettelse av en særskilt komite som skal avgi 

innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. Innst. S. 38, S.tid. 1539-1540 
(8.12.93). 
(Jf. sak 2, 4 og IV, 1.) 

2. Valg av medlemmer til en særskilt komite som skal 
avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. S. 39, ref. S.tid. 1602 
(10.12.93) og vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene l, 4 og IV, 1.) 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 
kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
(Kap. 440, merutgifter ved asylankomster fra Bos
nia.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 6.12.93 fra Justis- og 
politidepartementet til Stortingets presidentskap 
om reduksjon i forslag til tilleggsbev. under kap. 
440.)) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, lnnst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

4. Oppnevning av og mandat for en kommisjon som 
skal granske påstander om ulovlig overvåking. 
(Lund-kommisjonen.) Innst. S. 60, S.tid. 
1984-2002 (1.2.94). 

(3 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene l, 2 og IV, l.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen oppnevne en uavhengig offentlig 
kommisjon med et bredt mandat til å granske 
Bjugn-saken. 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 2071, Innst. S. 123, S.tid. 
3361-3379 (10.5.94) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Forslag fra Morten Lund og Jorunn Ringstad om 
at Stortinget skal be Regjeringen foreta en samla 
gjennomgang av forløpet av barnehagesaken fra 
Bjugn og legge fram forslag som kan bøte på de 
skader som bygdesamfunnet er påført. 
Dok. 8: 26, ref. S.tid. 2422, Innst. S. 123, S.tid. 
3361-3380 (10.5.94) og avvist. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regjeringen 
nedlegge Nygaard Haug-utvalget og overføre 
utvalgets materiale til Lund-utvalget oppnevnt av 
Stortinget. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.6.94 fra Forsvarsde
partementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 3758, Innst. S. 191, S.tid. 
4384-4385, 4388 (15.6.94) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 4.) 

8. Forslag fra Lisbeth Holand om å oppheve politiets 
streikeforbud. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om behov for infor

masjon om islamske fundamentalistiske miljøer i 
Norge på bakgrunn av drapsforsøket på forlagssjef 
William Nygaard, S.tid. 293 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 
møte-og ytringsfriheten og få straffet dem som 
krenker den, på bakgrunn av voldsbruken mot inn
vandringsmotstandere ved et møte de avholdt i 
Oslo 24. oktober 1993, S.tid. 318-319 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om å stoppa den 
ulovlege omsetninga av videovald og porno, S.tid. 
320-321 (3.11.93). 
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4. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å omgjøre flyha
varikommisjonens vedtak i forbindelse med fly
ulykken i Overhalla om ikke å utlevere rapporten 
fra flyets taleregistrator til politiet, S.tid. 718-720 
(17.11.93). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at palestineren 
Hosne Youssef Obeid, politisk flyktning, nektes 
utreise og utlevering av pass, uten å ha begått lov
brudd i Norge, S. tid. 727 (17.11.93). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Elisabeth Øst
gård etter instruks fra departementet ble arrestert 
på tross av statsrådens løfte om amnesti til retts
saken 16. november 1993, S.tid. 730- 731 
(17.11.93). 

7. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om å sikre 
at politiet prioriterer å opprettholde ytringsfrihe
ten, i lys av opplysninger om manglende etter
forskning av overfallet på bl.a. Mogens Glistrup, 
S.tid. 1571 (8.12.93). 

8. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om alvorlige an
klager fra to tidligere tolker rnotfremmedpolitiet i 
Trondheim om bruk av ureglementerte etterforsk
ningsmetoder, S.tid. 1571 (8.12.93). 

9. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om å imøtekomme øns
ke fra Oslos politimester Willy Haugli om 200 nye 
kontorfunksjonærstillinger for å frigjøre politibe
tjenter, S.tid. 1572-1573 (8.12.93). 

l O. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bråk og volde
lige sammenstøt i sikh-tempelet på Alnabru, S.tid. 
1886 (12.1.94). 

Il. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om informasjon frå 
politiet til massemedia om seksuelle overgrep mot 
mindreårige, S. tid. 1886-1887 (12.1.94). 

12. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om utviklingen for 
politiske ekstremistmiljøers virkemidler, og tiltak 
for å slå ned den type terror- og pøbelmiljøer som 
Blitz representerer, S.tid. 1973-1974 (26.1.94). 

13. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om organisasjonen 
Sea Shepherds sabotasjeaksjoner mot norske 
hvalfangstskuter, senest mot «Senet» i Slevikki
len, S.tid. 2075- 2076 (9.2.94). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at lovlig regist
rerte og godkjente vaktselskaper påtar seg å plas
sere avlyttingsutstyr for kunder, S.tid. 2094-2095 
(9.2.94). 

15. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om når skatternyndig
hetene akter å ferdigbehandle saken vedrørende 
firmaet Tiny Transport AlS, S.tid. 2238-2240 
(16.2.94). 

16. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at tolv ameri
kanske statsborgere og abortmotstandere ble 
utvist ved ankomst Fornebu 11. februar 1994, S.tid. 
2332- 2333 (23.2.94). 

17. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om tiltak 
for å stoppe det økende hærverket i form av lag
ging i Oslo, S. tid. 2447-2449 (2.3.94). 

18. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om når en avgjørelse i 
straffesaken mot Henning Holstad forventes, og 
når regnskapsmateriell beslaglagt i en razzia mot 

Tiny Transport A/S kan tilbakeleveres, S.tid. 
2449-2450 (2.3.94). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om uttalelsen fra 
presidenten i Rogaland muslimske forening om at 
han ville drepe Salman Rushdie, S.tid. 2563-2564 
(16.3 .94). 

20. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å få bedre kontroll 
med våpenbesittelse og våpenomsetning i Norge, 
og forbud mot umantla kuler i pistolammunisjon, 
S.tid. 2564-2565 (16.3.94). 

21. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at innehaveren 
ved Rem a l 000 i Vestby inngikk en avtale med 
lensmannskontoret om betaling for et spanings
oppdrag, S. tid. 2842-2843 (13.4.94). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en permanent 
løsning på problemet med kirkeasylanter, i lys av 
ny økning av antallet kosovoalbanere i kirkeasyl , 
S.tid. 2843-2844 (13.4.94). 

23. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det er reist 
straffesak for uforsvarlig omgang med våpen 
overfor bensinstasjonsinnehaver Øisten Solgaard. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3293 (4.5.94). 

24. Sp.spm. fra John Dale om politisamarbeid med 
dei baltiske landa for å motverka smugling av nar
kotika, m.a. om å bruka hundar i spaningsarbeid, 
S.tid. 3293 - 3294 (4.5.94). 

25. Sp.spm. fra Jan Simonsen om at Nord-Jarlsberg 
politikammer nektet lensmannen i Sande å rykke 
ut ved et innbrudd vegg i vegg med lensmanns
kontoret pga. manglende overtidsmidler, S.tid. 
3294- 3295 (4.5.94). 

26. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om opplysninger 
som kan tyde på at det finnes bosniske krigsfor
brytere i norske mottak, S.tid. 3451-3452 
(18.5.94). 

27. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å forhindre forsøp
ling og hærverk i Oslo neste 17. mai, S.tid. 
3703-3704 (25 .5.94). 

28. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sørge for at politi
kamre og lensmannskontorer har ressurser til nød
vendig etterforskning, aktualisert av en sak ved 
Røyken lensmannskontor, S.tid. 3704-3705 
(25.5.94). 

29. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å opprettholde en 
likeverdig polititjeneste over hele landet når beor
dringssystemet i politietaten faller bort l. juli 
1994, S.tid. 3705-3706 (25.5.94). 

30. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om når innstilling om 
den framtidige parlamentariske felles kontroll med 
de hemmelige tjenestene vil bli forelagt Stortinget, 
S.tid. 3706-3707 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om granskingskommisjonen for gransking av 

påstander om ulovlig overvåking av norske bor
gere. (Hjemmel til å foreta rettslig avhør.) 
Innst. O. 24, O.tid. 150-153 (22.2.94), Besl. O. 
32, L.tid. 17 (3.3 .94). Lov av 25. mars 1994. 
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(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l, 2 og 4.) 

2. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjeneste 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenester». Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om lov 
om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3om poli
tiet. (politiloven). (Om opprettelse av en fast 
lønnsnemnd for politiet.) 
(Vedlegg: «Arbeidsgiverenes diktatur» av Høyes
teretts-justitiarius Emil Stang.) 
Dok. 8: 80, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1995. 3. Materiellplan fram 
mot år 2000- Politioperativt materiell i politi- og 
lensmannsetaten.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

404 De særskilte etterforskningsorganene 
412 Påtalemyndigheten 
416 Konfliktråd 
440 3440 Politi- og lensmannsetaten 
442 3442 Politihøgskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
448 Grensekommissæren 
482 Politiberedskap 

(23 forslag, hvorav 2 bifalt, henholdsvis fra SV og 
fra KrF. l forslag til vedtak fra justiskomiteen 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen om endring av dykker

forskriftene for å forenkle politiets og tollvesenets 
arbeid med kontroll av narkotikasmugling på skip. 
Dok. 8: 74 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 37, S.tid. 1518-1519, 1520 (1.12.94) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Lisbeth Holand om å oppheve politiets 
streikeforbud. 
Dok. 8: 79 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 42, S.tid. 1523 (5.12.94) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. IV, 3.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen oppnevne en granskningskommisjon 
til å granske og vurdere alle aspekter i forbindelse 
med justismordet mot Per Kristian Liland. 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1523-1528, Innst. S. 127, 
S.tid. 3181-3200, 3201 (9.5.95) og enstemmig 
avvist. 
(l forslag fra Carl I. Hagen om å sende saken til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke bifalt. 
Enst. bifalt: l forslag fra Sp og KrF og komiteens 
innst. om en kommisjon til å granske politiets og 
påtalemyndighetens behandling av Liland-saken.) 

4. Redegjørelse av justisministeren om utviklingen 
av voldskriminalitet og aktuelle tiltak mot vold. 
S.tid. 3281-3288 (15.5.95), S.tid. 3404- 3444, 
3446-3449 (debatt 22.5.95) og vedlagt protokol
len. 
(2 forslag, hvorav l fra Sp bifalt (om plan for 
utbygging av nærpoliti/bydelspolitiordningen) og 
l fra SV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
(Jf. de to neste sakene.) 

5. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om å gjenopprette til
liten til rettssystemet og rettsstaten, og derved 
avverge en økende voldsspiral. S.tid. 3404-3444, 
3446-3449 (22.5.95). 
(l forslag fra Oscar D. Hillgaar sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

6. Forslag fra Jon Lilletun, Solveig Sollie og Anita 
Apelthun Sæle om å få en stortingsmelding eller 
en redegjørelse fra Regjeringen om voldsproble
matikken. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 139, S.tid. 
3404-3444, 3448-3449 (22.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Jf. de to foregående sakene.) 

7. Forslag fra Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 9. mai 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen leggje fram ei drøfting av rettstryggleiks
spørsmål og datasikring i samband med utveksling 
av opplysningar med utanlandske politi- og tryg
gingsstyremakter og gjere framlegg om regulering 
av slik informasjonsutveksling på bakgrunn av 
denne drøftinga.» 
S.tid. 3446, 3449 (22.5.95) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 4.) 

8. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 9. mai 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen om å utrede og fremme nødvendige forslag 
om etablering av et uavhengig og separat politi
direktorat med en felles ledelse for samtlige av 
landets politidistrikt.» 
S.tid. 3446, 3449-3450 (22.5.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

9. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 9. mai 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen om å fremme nødvendige forslag for å oppnå 
et klart skille mellom politiets etterforskere og 
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påtalemyndigheten.» 
S.tid. 3446, 3450 (22.5.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

l O. Instruks for Stortingets kontrollutvalg for etterret
nings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 6.2.95 fra Stor
tingets presidentskap til Stortinget med anmod
ning om å vedta en instruks for kontrollutvalget.) 
Ref. S.tid. 2185, Innst. S. 150, S.tid. 3525-3528, 
3551-3554 (30.5.95) og enstemmig vedtatt. 
(4 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

11. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 12. juni 1995: «Regjeringen anmodes 
om at det blir tatt et initiativ overfor politiorgani
sasjonene med sikte på å la i stand drøftelser som 
kan skape større tillit mellom myndighetene og 
organisasjonene, og et forhandlingsklima som 
over tid kan bidra til at den uverdige konfliktsitua
sjonen bringes til opphør.» 
S.tid. 4204-4208, 4278 (15.6.95) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

12. Forslag fra Roy N. Wetterstad om etablering av 
fast helikoptertjeneste i Politiet. 
Dok. 8: 88, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om å stoppe Oslo-byrå

dets avtale med Blitz-miljøet om oppussing av og 
billig husleie for det hus som er ulovlig okkupert, 
S.tid. 319-320 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å hindre at norsk 
politi utsetter utlendinger for lovstridig og nedver
digende behandling, S.tid. 1576-1577 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om praksis ved 
Oslo politikammer med å henlegge butikktyverier 
der det stjålne har mindre verdi enn 500 kroner, 
S.tid. 1966-1967 (25.1.95). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre studentene 
ved Politihøgskolen gode forsikringsordninger 
mot eventuelle økonomiske tap som resultat av 
skader påført under utdanningen, S.tid. 1967 
(25.1.95). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tiltak for å gjøre 
politireserven operativ og sikre at den kan utføre 
nødvendige oppdrag i nødssituasjoner, S.tid. 2206 
(8.2.95). 

6. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om tiltak for å løse 
problemet med 10000 saksrestanser ved Oslo 
politikammer, S.tid. 2220-2221 (15.2.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om den økende 
barne- og ungdomsvolden i Oslo som henger sam
men med tilstrømningen av utlendinger til hoved
staden, S.tid. 2221-2222 (15.2.95). 

8. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om dei 36 personane 
som framleis sit i kyrkjeasyl, kan få lovleg opp
hald her i landet, S.tid. 2316-2317 (22.2.95). 

9. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om en mer pågå
ende praksis mht. krav om tilbakebetaling av 
utbytte og erstatning ved kriminelle forhold, S.tid. 
2317-2319 (22.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av Øyvind 
Vaksdal om å erstatte gamle våpen av type SLK 
(selvladerkarabin) som brukes i politiet med mer 
moderne tohånds skytevåpen, S.tid. 2459-2460 
(8.3.95). 

11. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om en ny gjennomgang 
av alle incestsaker hvor tilståelse eller ugjendrive
lige tekniske bevis ikke foreligger, S.tid. 
2462-2464 (8.3.95). 

12. Sp.spm. fra Geir Thoresen om tillatelse for Dram
men politikammer til å motta en narkotikahund i 
gave, S.tid. 2609 (15.3 .95). 

13. Sp.spm. fra Anne Helen Rui om at enkelte politi
kamre hevder de har fått tildelt mindre driftsmid
ler enn tidligere på tross av Stortingets styrking av 
den økonomiske situasjonen for etaten, S.tid. 
2609-2610 (15.3.95). 

14. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av Ane Sofie 
Tømmerås om ein urovekkjande auke i valdskri
minaliteten i Oslo og andre norske storbyar, S.tid. 
2610-2612 (15.3.95). 

15. Sp.spm. fra Tor Nymo om framdrift og status for 
arbeidet med en utredning om egen politiutdan
ning i Nord-Norge, S.tid. 2613-2614 (15.3.95). 

16. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om å la fortgang i få 
etablert et sentralt våpenregister, S.tid. 
2689-2690 (22.3 .95). 

17. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om Arendal politidi
strikt som ønsker å omgjøre stillinger de har fått 
fra Utrykningspolitiet til ordenspoliti, S.tid. 
2690-2691 (22.3.95). 

18. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad, framsatt av Jarle 
Skartun om at det i samband med omorganise
ringa i politi- og lensmannsetaten kan vere aktuelt 
å redusere talet på lensmannsdistrikt i Sogn- og 
Fjordane til det halve, S.tid. 2969-2970 (26.4.95). 

19. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om sentralisering til 
en felles polititjeneste i Romerike politidistrikt, 
S.tid. 3219-3220 (10.5 .95). 

20. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak for redu
sere saksbehandlingstiden for å få politisk asyl, 
S.tid. 3504-3505 (24.5.95). 

21. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om at Justisdepartemen
tet har opphevet et vedtak i Selbu kommunestyre 
om å heve aldersgrensen i politivedtektene som 
gir adgang til offentlige fester, til 16 år, S.tid. 
3586-3587 (31.5.95). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at utenlandske 
trailersjåfører ofte straffes mildere for trafikkfor
seelser enn norske, S.tid. 3587-3588 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Simonsen til lov 

om behandling av arbeidstvisten mellom Samar
beidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lens-
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mannsetatens landslag (SPL) og staten i forbin
delse med tariffrevisjonen 1994, i særskilt nemnd. 
(Vedlegg: Brev fra samarbeidsorganisasjonen 
Norsk Politiforbund/ Lensmannsetatens Landslag 
til Carl I. Hagen, datert 29. september 1994.) 
Dok. 8: 2, ref. O.tid. 17, Innst. O. 6, O.tid. 101-111 
(31.10.94) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Stephen Bråthen ikke 
bifalt. l forslag fra Sp ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 3.) 

2. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjeneste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenester>>. Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 11, O.tid. 141-148 (1.12.94), Besl. O. 15, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(l forslag fra RV sendt Presidentskapet (via Stor
tinget).) 
(Jf. Il, 10 og STORTINGET Il, 3.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Jan Simonsen om lov 
om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om poli
tiet (politiloven). (Om opprettelse av en fast lønns
nemnd for politiet.) 
Dok. 8: 80 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 12, O.tid. 151-181 (5.12.94), Besl. O. 16, 
L.tid. 19-20 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, H og FrP ikke 

bifalt. Komiteens innst. om opphevelse av§ 20 om 
streikeforbud bifalt.) 
(Jf. Il, 2; IV, l og 4.) 

4. Lov om politiet (politiloven). (Generalfullmakten 
- lovfesting av politiets hjemler for inngrep; regu
lering arrangementer på offentlig sted; kommu
nale politivedtak; organisering av politiet; admi
nistrasjon og personale.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 261, Innst. O. 44, O.tid. 
628-651 (9.5.95), Besl. O. 53, L.tid. 49-51 
(30.5.95). 
(lO forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt Stortinget 
(herav l fra SV sendt Regjeringen). 2 forslag 
bifalt, henholdsvis fra A og SV, og fra A og KrF. 3 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) Lov av 4. august 
1995. 
(Jf. forrige sak og Il, 7 -9.) 

5. Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten 
mellom Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politi
forbund/ Lensmannsetatens Landslag og Staten 
ved Administrasjonsdepartementet i forbindelse 
med tariffrevisjonen pr. l. mai 1995. 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 846, Innst. O. 76, O.tid. 
848-856 (12.6.95), Besl. O. 81, L.tid. 60 
(16.6.95). Lov av 16. juni 1995. 
(l forslag fra FrP sendt Stortinget (bifalt). l forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 11.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7 .Il. 95). 
Budsjett-kap.: 

404 
412 
416 

De særskilte etterforskningsorganene 
Pdtalemyndigheten 
Konjliktrdd 

440 3440 Politi- og lensmannsetaten 
442 3442 Politihøgskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
448 Grensekommissæren 
482 Politiberedskap 

(20 forslag, hvorav l fra A og SV bifalt. 3 forslag 
til vedtak fra justiskomiteen bifalt.) 
(Jf. Il, 9.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av justisministeren om Schengen

samarbeidet (den nordiske passunionen; avskaf
felse av personkontroll samarbeidslandene imel
lom ved indre grenser; samarbeid om viswnspørs
mål; prosedyrer for asylsøknadsbehandling; infor
masjonsutveksling via felles dataregister SIS bl.a. 
om uønskede personer; politisamarbeid; narkoti
kakriminalitet). 
S.tid. 743-747 (8.11.95), S.tid. 844-883 (9.11.95) 

og vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt; l fra Sp og SV om å sende 
redegjørelsen til utenrikskomiteen, og l fra Sp, SV 
og RV om en juridisk betenkning om hvorvidt et 
vedtak om tilslutning til hovedområdene i Schen
gen-avtalen må gjøres iht. Grunnlovens § 93.) 
(Jf. sak 7.) 

2. Forslag fra Odd Eriksen, Ingvald Godal, Per Olaf 
Lundteigen, Are Næss og Hans J. Røsjorde om å 
utvirke at et parti utrangerte Mauserrifler blir 
solgt etter vanlige betingelser fremfor at partiet 
destrueres. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 12.6.95 fra 
Justis- og politidepartementet til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 95 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 12, S.tid. 1361-1381, 1389-1390 
(28.11.95) og bifalt med 69 mot 56 stemmer. 
(l forslag fra SV bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Ane Sofie Tømmerås, Marit Tingel
stad, Kjellaug Nakkim, Lisbeth Holand og Solveig 
Sollie om at utrangerte Mauserrifler blir destruert. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 12.6.95 fra 
Justis- og politidepartementet til forsvarskomi
teen.) 
Dok. 8: 101 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
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Innst. S. 12, S.tid. 1361-1381, 1389-1390 
(28.11.95) og ikke bifalt. 
(l forslag fra SV bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 416 Konfliktråd; kap. 3440 Politi- og lens
mannsetaten.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

5. Forslag fra Roy N. Wetterstad om etablering av 
fast helikoptertjeneste i politiet. 
Dok. 8: 88 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 107, S.tid. 2187-2190 (6.2.96) og vedtatt 
sendt Regjeringen til utredning og uttalelse. 

6. Valg av kontrollutvalg for etterretnings-, overvå
kings- og sikkerhetstjeneste (EOS). Innst. S. 157, 
S.tid. 2984, 2987 (26.3.96). 

7. Redegjørelse av justisministeren om status for for
handlingene om en samarbeidsavtale med Schen
gen-landene (institusjonelle rammer, norsk obser
vatørstatus m.v.). 
S.tid. 3160-3163 (24.4.96), S.tid. 3295-3333 
(debatt 3.5.96). 
( 4 forslag, herav l fra Sp om en uavhengig juridisk 
vurdering av en assosiering sendt Regjeringen -se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. sak 1.) 

8. Avgradering av rapporten fra kommisjonen som 
ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander 
om ulovlig overvåking av norske borgere. (Lund
rapporten.) 
Innst. S. 182, S.tid. 3355-3359 (8.5.96) og 
enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 10 og STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten sak 20.) 

9. Lokalisering av en politihøgskoleavdeling i Nord
Norge. (Bodø.) 
(Vedlegg: I. Lokalisering av en politihøgskoleav
deling i Nord-Norge.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3783, Innst. S. 288, S.tid. 
4622-4634, 4713 (21.6.96). 
( 4 forslag, herav l fra Tor Nymo sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. I, 1.) 

l O. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse.) 
Dok. 15, ref. S.tid. 3388-3390 (8.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 8.) 

Il. Framlegg frå Erling Folkvord om at dei som har 
vorti registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv 

skal få innsyn i dei opplysningane som er samla 
om dei der og om at dei skal få vere vitne til at ma
terialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg 
stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger 
har opplysningar om vedkomande. 
Dok. 8: 93, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om den pågående 

omorganiseringen av politi- og lensmannsetaten 
er i samsvar med Stortingets ønsker og pålegg slik 
de framkommer i bl.a. kriminalmeldingen, S.tid. 
302-303 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Johan J Jakobsen, framsatt av Mag
nus Stangeland om utlevering av taleregistratoren 
fra Widerøe-flyet som havarerte ved Namsos i 
/993 til lagmannsretten, S.tid. 931-932 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Eva Lian om at statsansatte kan 
underslå opp til JO 000 kroner uten å bli politian
meldt dersom utenforstående ikke er rammet, 
S.tid. 943-944 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Ola T Lånke om tiltak mot hjemme
brenning og kriminalisering av kjøpere, S.tid. 
945-946 (15.11. 95). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om henleggelse av 
stra_ffesaker begrunnet med «manglende saksbe
handlingskapasitet», S.tid. 1415 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om påstandar frå 
svenske tolltenestemenn om at grensekontrollen 
mot Noreg har vorte sterkt redusert som fylgje av 
svensk EU-medlemsskap, S.tid. 1415-1416 
(29.11.95). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om demokratisk til
syn med private, halvprivate eller andre uoffisielle 
beredskaps- og etterretningsgrupper, S.tid. 
1417-1418 (29.11.95). 

8. Sp.spm. fra Tor Nymo om lang ventetid ved kje
misk institutt på Kripos for å analysere narkotika
og dopingbeslag, S.tid. 1548-1549 (6.12.95). 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende antall 
narkotikabeslag på Svinesund og ved andre gren
sestasjoner i Østfold som krever store ressurser, 
S.tid. 1549-1550 (6.12.95). 

l O. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om status i Bou
chikhi-saken, og økonomisk støtte til de etterlatte, 
S.tid. 1987-1989 (10.1.96). 

11. Sp.spm. fra Anders C Sjaastad om en alarme
rende økning i anmeldte ran fra butikker i Oslo, 
S.tid. 2100-2101 (24.1.96). 

12. Sp.spm. fra Jan Simonsen om nye stillinger ved 
Oslo Politikammers utlendingsseksjon i budsjett
året 1995, S.tid. 2101-2102 (24.1.96). 

13. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om nordisk sam
arbeid i forbindelse med Schengen-avtalen, S.tid. 
2158 (31.1.96). 

14. Sp.spm. fra Jørun Drev/and, framsatt av Lisbeth 
Ho/and om dagens praksis er i samsvar med ut/en-
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dings/oven i tilfeller der en persons identitet ikke 
kanfastslås, S.tid. 2159-2161 (31.1.96). 

15. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om bemanningssitua
sjonen ved Arendal politikammer, S.tid. 
2210-2211 (7.2.96). 

16. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 
departementet si melding av 24 ungdomsorganisa
sjonar til politiet for bedrageri, S.tid. 2339-2341 
(14.2.96). 

17. Sp.spm. fra Tor Nymo om problemer med gjen
bruk av politiets informasjonsteknologi fra OL, 
S.tid. 2590-2591 (28.2.96). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorvidt det skal 
være en politioppgave å beskytte nynazistiske 
arrangementer, S.tid. 2679-2680 (6.3.96). 

19. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om overføring av 
rett til å utstede visum fra norske konsulater til 
Schengen-land sine utenriksstasjoner, ved en 
eventuell samarbeidsavtale med Schengen, S.tid. 
2800-2801 (13 .3.96). 

20. Sp.spm. fra Olav Akselsen om bekjemping av 
såkalla MC-kriminalitet, S.tid. 2944- 2945 
(20.3.96). 

21. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om reduksjon i 

muligheter for feilmåling ved politiets bruk av 
laserfartsmålerutstyr, S.tid. 3112-3113 (17.4.96). 

22. Sp.spm. fra Ola T Lånke om kritikken mot myn
dighetenes bruk av glattcelle ved arrestasjoner og 
varetektsfengsling, S.tid. 3185-3187 (24.4.96). 

23. Sp.spm. fra Jan Simonsen om politiets avslag på 
søknad fra Oslo FpU om å avholde en politisk 
markering i Oslo sentrum l. mai, S.tid. 
3375-3376 (8.5.96). 

24. Sp.spm. fra Erik Solheim om statsministeren på 
vegne av staten vil be de som har lidd urett på 
grunn av ulovlig overvåking, om unnskyldning og 
bidra til nødvendig oppreisning, S.tid. 3522-3524 
(15.5.96). 

25. Sp.spm. fra Paul Cha.ffey om løslatelse av en 
drapsdømt nynazist etter en skyteepisode, S.tid. 
3725-3726 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (klagerett over 

påtalevedtak m.v.). 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 301, Innst. O. 70, O.tid. 
416- 417,421-422 (6.6.96), Besl. O. 72, L.tid. 38 
(14.6.96). Lov av 19. juli 1996. 

1996-97 
I. Budsjett-saker: derte opplysninger. 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- S.tid. 1660-1664, 1691 (13.12.96). (En represen-
mende Justis- og politidepartementet. tant fra hvert parti fikk ordet til korte merknader 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 etter redegjørelsen.) 
(5.11.96). (Jf. sakene 7, 12 og 13.) 
Budsjett-kap.: 4. Redegjørelse av justisministeren om Schengen-
440 3440 Politi- og lensmannsetaten samarbeidet (SIS, informasjonsutveksling mel-
442 3442 Politihøgskolen lom nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenes-
444 3444 Politiets materielltjeneste ter, SIRENE-håndboka). 
445 Påtalemyndigheten S.tid. 1724-1730, 1739 (16.12.96) og vedlagt pro-
448 Grensekommissæren tokollen. (En representant fra hvert parti fikk ordet 
460 De særskilte etterforskningsorganene til korte merknader etter redegjørelsen.) 
474 Konfliktråd 5. Forslag fra Carl I. Hagen om at det opprettes en 
482 Politiberedskap egen stortingskomite i henhold til Forretnings-

(17 forslag, herav 4 bifalt- l fra A og SV, l fra H ordenens § 14 for å undersøke påstandene fra førs-
og KrF og 2 fra Sp.) testatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngri-

pen fra Regjeringens side i en verserende etter-
Il. Alminnelige saker: forskning underlagt påtalemyndigheten. (Berge 

l. Interp. frå Olav Akselsen om å sikra at norsk politi Furre-saken.) 
får høve til å nedkjempa kriminalitet knytt til MC- (Vedlegg: l. Brev av 17.1.97 fra Oslo Statsadvoka-
miljøa på ein effektiv måte. tembeter, Lasse Qvigstad, til riksadvokat Georg 
S.tid. 1576-1583 (6.12.96). Rieber-Mohn. 2. Pressemelding av 18.1.97 fra ass-
(Jf. sak 6.) .riksadvokat Tor Aksel Busch til Justisdeparte-

2. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet mentet.) 
for 1996 under diverse kapittel administrert av Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2131, S.tid. 2148-2162 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 440/3440.) (28.1.97) og ikke bifalt. 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, (Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings-
1608-1609 (10.12.96). ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

3. Redegjørelse av justisministeren om forhold rundt (Jf. sakene 3, 12 og 13.) 
en ekstraordinær rapport fra Stortingets kontroll- 6. Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og 
utvalg for EOS-tjenestene som inneholder gra- Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe 
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kriminalitet i deler av MC-miljøet. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 101, S.tid. 
2328-2331, 2334 (11.2.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Jf. sak 1.) 

7. lnterp. frå Jorunn Ringstad om Fase Il i organisa
sjonsutviklinga i politi- og lensmannsetaten. 
S.tid. 2666-2672, 2674-2676 (11.3.97). 
(2 forslag fra Sp, bifalt med 52 mot 46 stemmer 
etter debatt om nødvendigheten av å votere over 
forslag som også er uttrykt i enstemmige komite
merknader.) 

8. Årsberetningene fra det tidligere Kontrollutvalget 
for overvåkings- og sikkerhetstjenesten for årene 
1993 - 1995. 
St.meld. 13, ref. S.tid. 1957, lnnst. S. 134, S.tid. 
2723 - 2726, 2742 (18.3.97). 
(Jf. sakene 12 og 13.) 

9. Forslag fra Jan Simonsen om økte bevilgninger til 
politiet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Justis
departementet v/statsråden til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 43, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 147, S.tid. 
2841 - 2855,2862 (8.4.97). (Komiteens forslag om 
en ekstrabev. på 200 mill. kr og om inndekning og 
ev. ytterligere styrking i Revidert nasjonalbud
sjett, bifalt med 68 mot 45 stemmer. 2 forslag, 
herav l fra A og l fra FrP, ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, 13, 16 og 21.) 

l O. Økning av bevilgning på statsbudsjettet for 1997 
under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten m.m. 
St.prp. 43, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 148, S.tid. 
2841-2855, 2862 (8.4.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak og Ill, 13 og 16.) 

11. Forslag fra Morten Lund, Jorunn Ringstad og 
Ame Haukvik om å bedre vilkårene for frivillig 
innsats og bidra ti l bedre samarbeid mellom 
offentlig og frivillig virksomhet ved at politivakt
hold blir gratis ved frivillige organisasjoners 
arrangement. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 207, S.tid. 
3525 - 3532, 3533 (27.5.97) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

12. Melding til Stortinget fra Stortingets kontrollut
valg for etterretnings-, overvåkings- og sikker
hetstjeneste om Overvåkingstjenestens innhenting 
av opplysninger fra tidligere DDR. (Berge Furre
saken, Lundkommisjonen.) 
(Vedlegg til innst.: Referat fra åpne høringer med 
l) tidl. overvåkingssjef Hans Olav Østgaard, 2) 
tidl. justisminister Grete Faremo og 3) justisminis
ter Gerd-Liv Valla, departementsråd Rakel Sur
lien og tidl. ekspedisjonssjef Berit Fosheim. Ved
legg inntatt i innst.: Brev av 21.4.97 fra konstituert 
overvåkingssjef Ellen Holager Andenæs til Riks
advokaten; brev av 3.1.97 fra politimestrenes kon
taktutvalgs formann Stein Ulrich til Justisdeparte
mentet; brevveksling mellom Carl I. Hagen og 

hhv. justisministeren og statsminister Thorbjørn 
Jagland.) 
Dok. 16, ref. S.tid. 1717, Innst. S. 235, S.tid. 
3920-3948, 3958-3959 (10.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(3 forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 3, 5, 8, 13, 14 og 15.) 

13. Redegjørelse av statsministeren i tilknytning til 
meldingen av 5. desember 1996 fra Stortingets 
kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og 
sikkerhetstjeneste (Berge Furre-saken, tilleggsre
degjørelse fra justisminister Anne Holt, avskjeds
søknad fra statsråd Grete Faremo). 
(Vedlegg til innst.: Referat fra tre åpne komitehø
ringer.) 
S.tid. 1717-1724, 1739 (16.12.96), Innst. S. 235, S.tid. 
392~3948, 3958-3959 (10.6.97) og enstemmig ved
lagt protokollen. (Redegjørelsen ble etter en kort 
debatt sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen.) 
(Jf. sakene 3, 5, 8 og 12.) 

14. Arsmelding for 1996 fra Stortingets kontrollutvalg 
for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstje
neste. (EOS-utvalget.) 
Dok. 17, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 249, S.tid. 
3948-3952, 3959 (10.6.97). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. sak 12.) 

15. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse. Vedlegg til innst.: l. Diverse 
oversikter. 2.-11. Diverse korrespondanse. 12. 
Referat fra åpne høringer.) 
Dok. 15 (1995-96), ref. S.tid. 3388-3390 
(8.5.96), Innst. S. 240, S. tid. 4167-4226 (16.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra FrP og l fra RV. 
Komiteens innstilling vedr. begrenset innsynsrett i 
Overvåkingspolitiets arkiver og en egen erstat
nings- og oppreisningsordning bifalt med 83 mot 
24 stemmer.) 
(Jf. sakene 12, 16 og 17.) 

16. Framlegg frå Erling Folkvord om at dei som har 
vorti registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv 
skal få innsyn i dei opplysningane som er samla 
om dei der og om at dei skal få vere vitne til at ma
terialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg 
stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger 
har opplysningar om vedkomande. 
Dok. 8: 93 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
lnnst. S. 239, S.tid. 4167-4226, 4227 (16.6.97) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene 15 og 17.) 

17. Forslag fra Erling Folkvord om at Peder Martin 
Lysestøl gis innsyn i premisser og beslutninger 
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som lå til grunn for at hans private telefon ble 
avlytta, slik det ble avdekka høsten 1979, og at 
dokumentene nedgraderes og frigis på en slik 
måte at det blir tatt hensyn til personvernet for de 
involverte. 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 3073, lnnst. S. 239, S.tid. 
4167-4226, 4227 (16.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sakene 15 og 16.) 

18. Forslag fra Lisbeth Holand pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen utrede hvorvidt Kystvakta bør legges inn 
under Justisdepartementets myndighetsområde.» 
S.tid. 4528-4529, 4551 (19.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om i tråd med forhånd

sløfte å gi politihøgskolestudenter 60 og ikke 40 
vekttall for utdanningen, eventuelt kompensa
sjonsstipend for praksisår, S.tid. 1532 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om folks tillit til politiet 
ved nedprioritering av vinningskriminalitet, S.tid. 
1532-1533 (4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å klargjøre 
hjemmelsgrunnlaget for SIRENE, som ikke er 
omtalt i Schengen-konvensjonen, S.tid. 
1533-1534 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om Statsbygg sine pla
nar om ein ny Sentrum politistasjon i Oslo på hjør
net av Stortingsgata/Rosenkrantzgata, og å vur
dere andre tomter av vemeomsyn, S.tid. 
1635-1636 (11.12.96). 

5. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Sivilombudsman
nens kritikk av bruken av politiarrest, og å stanse 
uverdig og lovstridig bruk til opphold utover 5 
døgn, S.tid. 2001-2002 (15.1.97). 

6. Sp.spm. fra Anders C Sjaastad om når og hvordan 
Stortinget vil få seg forelagt anbefalingene fra 
Aukrust-utvalget vedr. telefonkontroll tilknyttet 
moderne telekommunikasjonssystemer, S.tid. 
2002-2003 (15.1.97). 

7. M.spm. fra Peter Angelsen om manglende straffe
forfølging av hvalfangstmotstandere som bl.a. har 
forsøkt å senke fartøyene «Nybræna» og «Senet», 
S.tid. 2165-2166 (29.1.97). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim om lekkasjer fra overvå
kingspolitiets arbeid med siktemål å rettferdig
gjøre tjenestens handlinger og sverte Berge Furre 
og derigjennom Lund-kommisjonen, S.tid. 
2188-2189 (29.1.97). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at tidlegare jus
tisminister Andreas Cappelen har brote teieplikta 
og uttalt seg om grunnlaget for telefonavlytting i 
ei bestemt sak, S.tid. 2189 (29.1.97). 

l O. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om oppnemning av 
utvalet for å gjennomgå aktiviteten til overva
kingstenesta med tanke på omorganisering, og 

tidsperspektiv på arbeidet. (Trukket tilbake), S.tid. 
2273 (5.2.97). 

11. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om målet om mer synlig 
nærpoliti, sammenholdt med at lensmannsstillin
gen i Rennebu i lengre tid har vært ubesatt, og pla
ner om en omfattende sammenslåing av lens
mannskontorer, S.tid. 2289-2290 (5.2.97). 

12. Sp.spm. fra Erna Solberg om at forsøksprosjektet 
med alarmer for voldstruede kvinner er utsatt, 
S.tid. 2290 (5.2.97). 

13. Sp.spm. fra Jan Simonsen om årsaken til den dra
matiske reduksjonen av driftsbudsjettet for flere 
politikamre, bl. a. Haugesund politidistrikt, S.tid. 
2362-2363 (12.2.97). 

14. M.spm. fra Ingvald Godal om kort høyringsfrist 
for lovforslag i samband med Forsvarets etterret
nings/eneste og Forsvarets sikkerheitsstab, og ar
beidsfordeling mellom FOE og Politiets overva
kingsteneste, S.tid. 2490- 2492 (26.2.97). 

15. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om voldtatte kvinners 
rettssikkerhet, i lys av at stadig færre voldtektsan
meldelser resulterer i tiltale og dom, S.tid. 
2576-2577 (5.3.97). 

16. M.spm. fra Anders C Sjaastad om alarmerende 
meldinger om arbeidssituasjonen for politi- og 
lensmannsetaten, og om Regjeringens budsjett
bom, S.tid. 2684-2685 (12.3.97). 

17. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Inger Lise 
Husøy om å løse problemene med omfattende 
prostitusjon flere steder i Finnmark, S.tid. 2887 
(9.4.97). 

18. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om formidling av 
russiske kvinner til norske menn med ekteskap 
som formål, bl.a. med tilbud om opptil fire kvin
ner på testing hjemme, S.tid. 2890-2891 (9.4.97). 

19. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å motvirke 
høyrenasjonalistiske og nynazistiske miljøer gjen
nom kartlegging, opplysning, ressurser til politiet 
o.a., S. tid. 2914 (16.4.97). 

20. M.spm. fra Per-Kristian Foss om at Skattedirek
toratet har overprøvd Justisdepartementets avtale 
med lensmenn og politifolk til observatørstyrken i 
Hebron om skattefrihet for utenlandstillegget, 
S.tid. 3127-3128 (30.4.97). 

21. Sp.spm. fra Arild Hiim om fordeling av de 200 
mill. kr Stortinget bevilget til politiet 8. april1997, 
S.tid. 3419-3420 (21.5.97). 
(Jf. sakene 13 og 16 og Il, 9.) 

22. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre politiinfor
mantene bedre, og bidra til ny identitet for en 
informant som føler seg i livsfare etter å ha vitnet i 
flere narkotikasaker, S. tid. 3767-3768 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven). 

Ot.prp. 55, ref. O.tid. 570, Innst. O. 93, O.tid. 
825-827, 859-862 (5.6.97), Besl. O. 105, L.tid. 
55 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 

2. Endringer i straffeprosessloven. (Politiadvokat; 
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telefonkontroll i narkotikasaker.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 664, lnnst. O. 92, O.tid. 827, 
863-864 (5.6.97), Besl. O. 108, L.tid. 56 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 

3. Lov om pass (passloven). 
(Vedlegg: l. Passinstruksen av 4. april 1952. Sær
skilt vedlegg: NOU 1994: 13 Passlov. Leder Erik 
Møse.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 570, Innst. O. 91, O.tid. 
827-828, 864-866 (5.6.97), Besl. O. 109, L.tid. 
56 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke 
bifalt.) 

4. Lov om Kystvakten (kystvaktloven). 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 564, Innst. O. 96, O.tid. 
896-898, 910-915 (6.6.97), Besl. O. 121, L.tid. 
60-61 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 

(3 forslag i Odelstinget, l fra SV sendt Stortinget 
(ikke bifalt), resten ikke bifalt. l forslag i Lagtin
get ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 18.) 

5. Endringer i lov 9. juni 1961 nr. l om skytevåpen og 
ammunisjon m. v. 
(Vedlegg: Lov 9. juni 1961 nr. l om skytevåpen og 
ammunisjon m.v. med senere endringer.) 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 664 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

6. Lov om endringer i straffeprosessloven m.m. 
(oppholdsforbud). (Motorsykkelklubber; adgang 
til å forby personer tilhørende voldelige gruppe
ringer opphold på bestemte eiendommer.) 
Ot.prp. 85. 
(Ikke behandlet.) 
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POLITISKE P AR TIER 

Se også: REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET, STORTINGSREPRESENTANTER, 
VALG 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finansdepartementet. (Tilskudd til partie
nes informasjonsarbeid om europaspørsmål.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

163 7 EF- indre marked 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmaktene. (Vedlegg: l. Innstilling fra den for

beredende fullmaktskomite, valgt av Det 137. 
Storting, om fullmaktene for stortingsrepresentan
tene og vararepresentantene på Det 138., 139., 140. 
og 141. Storting. 2. Utskrifter fra nyhetssendinger i 
radio mandag 13.9.93. 3. Partienes stemmetall og 
fordelingen av distriktsmandatene. 4. Sammen
drag av Riksvalgstyrets oppgjør. 5. Valgte repre
sentanter og vararepresentanter fylkesvis i hen
hold til Riksvalgstyrets valgoppgjør 21.9.93. 6. 
Avgitte og forkastede forhåndsstemmer ved Stor
tingsvalget 1993. Sammendrag. Forkastede stem
mer.) 
Ref. S.tid. 10, Innst. S. l, S.tid. 11-38 (8.10.93). 
(l forslag fra H og V om omvalg i Oslo ikke 
bifalt.) 

2. Nedsettelse av en særskilt komite som skal avgi 
innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. Innst. S. 38, S.tid. 1539-1540 
(8.12.93). 
(Jf. sak 3, 4 og IV, l.) 

3. Valg av medlemmer til en særskilt komite som skal 

avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. S. 39, ref. S.tid. 1602 
(10.12.93) og vedlagt protokollen. 
(Jf. sakene 2, 4 og IV, 1.) 

4. Oppnevning av og mandat for en kommisjon som 
skal granske påstander om ulovlig overvåking. 
(Lund-kommisjonen.) Innst. S. 60, S.tid. 
1984-2002 (1.2.94). 
(3 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 2, 3 og IV, 1.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regjeringen 
nedlegge Nygaard Haug-utvalget og overføre 
utvalgets materiale til Lund-utvalget oppnevnt av 
Stortinget. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.6.94 fra Forsvarsde
partementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 3758, Innst. S. 191, S.tid. 
4384-4385, 4388 (15.6.94) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 4.) 

lll. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ekstraordinære 

tiltak ved Fauske videregående skole, yrkesfag, 
pga. at Stopp Innvandringen fikk ca. 20 pst. av 
stemmene ved skolevalget, S.tid. 1563-1565 
(8.12.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om granskingskommisjonen for gransking av 

påstander om ulovlig overvåking av norske bor
gere. (Hjemmel til å foreta rettslig avhør.) 
Innst. O. 24, O.tid. 150-153 (22.2.94), Besl. O. 
32, L.tid. 17 (3.3.94). Lov av 25. mars 1994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2, 3 og 4.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 

vurdere innføring av regler som stiller krav til 
offentliggjøring av de politiske partiers inntekter. 
Dok. 8: 17, ref. S.tid. 1523-1528, Innst. S. 167, 
S.tid. 3699-3706, 3725-3726 (6.6.95) og 



Politiske partier -486-

enstemmig vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra H og l fra Roy N. 
Wetterstad. Komiteens innstilling om å be Regje
ringen fremme forslag til lov som sikrer full 
offentliggjøring av de politiske partiers inntekter, 
enstemmig bifalt.) 

2. Redegjørelse av statsministeren etter henvendel
ser av 15. juni 1995 til Stortingets president. (Mis
bruk av embetsverket og forvaltningen i partipoli
tisk arbeid.) 
S.tid. 4315-4322 (16.6.95) og vedlagt protokol
len. (En representant fra hver partigruppe fikk an
ledning til 5 minutters innlegg etter redegjørel
sen.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Sp og KrF om grensedragning mellom 
forvaltning og partipolitisk virksomhet og etter
levelse av offentlighetslovens bestemmelser m.v. 
S.tid. 4329-4388,4403 (19.6.95) og bifalt med 62 
mot 46 stemmer. 
(Forslaget ble debattert under behandling av revi-

dert nasjonalbudsjett.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim, framsatt av Tore A. 

Liltved om kritikk fra departementet mot Unge 
Høyres søknad om statsstøtte i 1993, 1994 og 
199 5, hvor departementet senere har innrømmet 
saksbehandlingsfeil, S.tid. 2861-2862 (5.4.95). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om en pressemelding 
fra Kulturdepartementet angående kunstnersti
pender, hvor det heter at stipendene er fordelt i 
samråd med bl.a. Det norske Arbeiderparti, S.tid. 
3216 (10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av l. mars 1985 nr. 3om stortings

valg, .fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valg
loven). (Registrering av politiske parti; sentrale 
partiorganisasjoners rolle ved lokale konflikter.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 454, Innst. O. 57, O.tid. 
698-707 (1.6.95), Besl. O. 62, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 16. juni 1995. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1530 Tilskudd til de politiske partier 
(2 forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. partipolitiske 
ungdomsorganisasjoner bifalt; l fra V vedr. 
samme tema sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Avgradering av rapporten fra kommisjonen som 

ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander 
om ulovlig overvåking av norske borgere. (Lund
rapporten.) Innst. S. 182, S.tid. 3355-3359 
(8.5.96) og enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 3 og STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten sak 20.) 

2. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om endringer av ret
ningslinjer fra Administrasjonsdepartementet for 
å sikre likebehandling av alle innvalgte kommune
styregrupper. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2773, lnnst. S. 216, S.tid. 
3808-3811, 3850 (4.6.96) og avvist. 
(Forslaget, tatt opp av Roy N. Wetterstad, ikke 
bifalt.) 

3. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 

ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse.) 
Dok. 15, ref. S.tid. 3388-3390 (8.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 1.) 

4. Forslag fra Carl l. Hagen til endring av Grunnlo
vens§ 71. (Partiutmeldelse.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 6.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om godkjenning av 

Hvit Valgallianse (Stopp innvandringen. Hjelp de 
fremmedkulturelle hjem) som partinavn, S.tid. 
2567-2568 (28.2.96). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at arbeiderpres
sen mottar store summer i pressestøtte samtidig 
som flere statsråder er medlemmer i partilag med 
store aksjeposter i A-pressen, S.tid. 3005-3006 
(27.3.96). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om politiets avslag på 
søknad fra Oslo FpU om å avholde en politisk 
markering i Oslo sentrum l. mai, S.tid. 
3375-3376 (8.5.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1530 Tilskudd til de politiske partier 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ringerike kommune sender skriv datert 27. mai 

1997 med uttalelse fra fonnannskapet og kommu
nestyret om statstilskudd til politiske partier i 
kommuner og fYlkeskommuner. 
Ref. S.tid. 3891 (9.6.97), og vedlagt protokollen. 

2. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse. Vedlegg til innst.: l. Diverse 
oversikter. 2.-11. Diverse korrespondanse. 12. 
Referat fra åpne høringer.) 
Dok. 15 (1995-96), ref. S.tid. 3388-3390 
(8.5.96), lnnst. S. 240, S. tid. 4167-4226 (16.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra FrP og l fra RV. 
Komiteens innstilling vedr. begrenset innsynsrett i 

Overvåkingspolitiets arkiver og en egen erstat
nings- og oppreisningsordning bifalt med 83 mot 
24 stemmer.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen om å innføre et regelverk 
for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmed
lemmer og medlemmer i departementenes poli
tiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskas
sen etter utgiftens årsak. 
(Vedlegg: Brev av 17.3.97 fra statsministeren til 
Carl I. Hagen.) 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 2980 (17.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Jan Petersen om samrøre mellom stat, 

parti, næringsliv, forskning og personlige interes
ser, S. tid. 1517-1518 (4.12.96). 

2. M.spm. fra Marit Arnstad om når Regjeringen vil 
fremme lovforslaget som skal sikre full offentlig
het om partienes inntekter, som Stortinget har bedt 
om, S.tid. 2492 (26.2.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om offentliggjøring av politiske partiers inn

tekter. 
Ot.prp. 82, ref. O.tid. 875 (5.6.97). 
(Ikke behandlet.) 
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POST 

Se også: KOMMUNIKASJON, STATSBANKER, TELEKOMMUNIKASJONER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap. : 

4302 Garantiavgift Norges Postbank 
l 360 Kjøp av posttjenester 
2452 5452 Postverket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m. v. for 1993 for Administ

rasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar og kollektivtrafikktiltak, Jernbaneformål og 
Post. (Kap. 4302 Garantiavgift Norges Postbank; 
kap. 1635, Postgiros gebyrinntekter; erstatninger 
fra Postverket; åpningsbalanse for Norges Post
bank.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

2. Diverse saker under Vegformål, Jernbaneformål 
og Post. (Vurdering av postkontomettet- oppret
ting av kontraktspostkontorer.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 185, S.tid. 
4389-4401, 4413-4415 (15.6.94). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF og l forslag fra RV 
ikke bifalt. l forslag fra RV sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Fusjon mellom Postgiro og Norges Postspare-

bank. 
St.prp. 38, ref. S.tid. 3219 Innst. S. 212. Ikke 
behandlet. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om personalpolitikken i 

samferdselsbedriftene vedrørende bruk av midler
tidige tilsettinger og korttidskontrakter, S.tid. 
1558-1559 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om planar om 
nedlegging av postkontor frå medio januar, m.a. 
Hjelmås postkontor i Lindås i Hordaland, S.tid. 
1939-1940 (19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Nils Arild Johnsen, framsatt av Ola D. 
Gløtvold om styret i Postverket sitt vedtak om å 
sentralisera Postverket sine sorteringsanlegg, 
S.tid. 2963-2964 (20.4.94). 

4. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 
gjenåpne allerede nedlagte postkontorer vha. den 
økte bevilgningen til Postverket, S.tid. 2964 
(20.4.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 5. juni 1992 nr. 51 om Norges Post

bank og i visse andre lover. (Fusjon mellom Post
giro og Norges Postbank.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 226, Innst. O. 76 og ikke 
behandlet. 
(Jf. Il, 3.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 

4302 Garantiavgift Norges Postbank 
l 3 70 Kjøp av posttjenester 
2452 5452 Postverket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fusjon mellom Postgiro og Norges Postbank. 

(Post- og giro banken.) 
St.prp. 38 (1993-94), ref. S.tid. 3219 (1993-94), 
Innst. S. 212 (1993-94), S.tid. 61-78 (6.10.94). 
(6 forslag, hvorav 4 ikke bifalt og 2 sendt Regje
ringen, henholdsvis fra SV og RV og fra SV- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen utnevne ny leder i styret for Postban
ken. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
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(l forslag fra Carl I. Hagen om å sende saken til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke bifalt.) 

3. Endra løyvingsvedtak m. v. for 1994 under Sam
ferdselsdepartementet. (Sluttavregning gebyr i 
Postgiro 1993.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

4. Forslag frå Magnus Stangeland om at Postverket 
sine planar om nedlegging av postkontor vert 
stansa inntil det er utarbeidd ein nasjonal plan for 
det framtidige postkontomettet der kommunane 
tar ein avgjerande medverknad. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 24.2.95 fra 
Samferdselsdepartementet.) 
Dok. 8: 27, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 126, S.tid. 
3099-3121, 3129 (4.5.95) og avvist. 
(3 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt med 56 
mot 40 stemmer.) 

5. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli -
31. desember 1994. (Benådningssaker; oppnevnel
sen av Tormod Hermansen til styreleder i Post
banken.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 8.3.95 fra Justis
departementet til kontroll- og konstitusjonskomi
teen.) 
Ref. S.tid. 1870, Innst. S. 133, S.tid. 3138-3153, 
3200-3201 (9.5.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

6. Ein delløyvingsendringar m.v. på Samferdselsde
partementets område. (Endr. av budsjettfullmakt 
for Postverket.) 
St.prp. 53 , ref. S.tid. 3279, Innst. S. 179, S.tid. 
4255 - 4264, 4284-4287 (15.6.95). 

7. Overføring av forvaltningen av eierinteressene i 
Statens Datasentral AS til Postverket og sammen
slåing av Statens Datasentral AS og Postens data
sentral. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3304, Innst. S. 215, S.tid. 
4265-4267, 4289-4290 (15.6.95). 
(l forslag fra H og Roy N. Wetterstad ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Postverkets avvik

ling av ekspedisjonssteder, bl.a. i Stavanger og 
Sandnes postdistrikter, i lys av Stortingets ret
ningslinjer for postkontomettet, S.tid. 528-529 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om oppnevnelsen av 
den nylig avgåtte lederen for Statens Banksik-

ringsfond, Tormod Hermansen, som styreleder for 
den nye Post- og girobanken, S.tid. 530 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om talet 
på postkontor når Postverket er ferdig med rasjo
naliseringa i etaten, S.tid. 1897- 1898 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om det 
er teke miljøomsyn med tanke på transportauken 
når Postverket har foretatt ei postpakkeomlegging 
som medfører at alle pakkane skal sendast til Oslo 
for sortering, S.tid. 1898-1899 (18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet som styringskriterium for Postverket 
og posttilbudet i ulike deler av landet, S.tid. 
1900-1901 (18.1 .95). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å utrede muligheter 
for samordning av funksjoner før f.eks. et post
kontor blir foreslått nedlagt, S.tid. 2597-2598 
(15.3.95). 

7. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om Postverket som i 
løpet av året skal endre transportopplegget for 
post fra jernbane til vei på strekningen Hamar til 
Røros, S.tid. 2598-2599 (15.3.95). 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Postverket som 
sprer en brosjyre fra Folkebevegelsen mot inn
vandring som likestiller legal innvandring med 
militær okkupasjon, S.tid. 2676-2677 (22.3.95). 

9. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om redusering av tjenes
tetilbudet ved en rekke postkontorer i Rogaland 
postregion, S.tid. 3501 - 3502 (24.5.95). 

10. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om det er lagt en sentral 
strategi om sentralisering innenfor Postverket, 
S.tid. 3571-3572 (31.5 .95). 

IV. Lovsaker: 
l . Endring i lov 5. juni 1992 nr. 51 om Norges Post

bank og i visse andre lover. (Fusjon mellom Post
giro og Norges Postbank.) 
Ot.prp. 52 (1993-94), ref. O.tid. 226 (28.4.94), 
Innst. O. 76, O.tid. 3-7 (6.10.94), Besl. O. l , L.tid. 
3 (20.10.94). Lov av 4. november 1994. 
(3 forslag i Odelstinget og l forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler
tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
AlS. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, 7.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 

4302 Garantiavgift Postbanken 
1370 Kjøp av posttjenester 
2452 5452 Postverket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Postvirksomheten i Norge. (Nedlegging av post

kontorer, etablering av postsentre, økning i antall 
postfilialer og landpostruter, oppsøkende ekspedi
sjonstjenester i byer, forsøk med offentlige ser
vicekontorer; utvikling av elektroniske tjenestetil
bud; etablering av et posttilsyn.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 285, S.tid. 
4465-4488, 4493-4494 (19.6.96). 
(9 forslag; l fra SV og KrF om utvidelse av forsøk 
med offentlige servicekontorer bifalt, 2 fra RV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola Røtvei om grunnen til at en 

omlegging av postsorteringen fra Gjøvik og Lille
hammer til Hamar har ført til store forsinkelser 
med postgangen, S.tid. 299-300 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll, framsatt av Kjellbjørg 

Lunde om nedlegging av postkontor og oppretting 
av alternative servicetilbud, S.tid. 2149-2150 
(31.1.96). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om nedleg
ging av postkontor og Arbeidarpartiet sine utsegn 
om dette i valkampen, S.tid. 2150-2151 (31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om tap av 
arbeidsplassar ved fusjoneringa mellom Postgiro 
og Norges Postbank, S.tid. 2151-2152 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om reduk
sjon i tenestene frd landpostbuda, S.tid. 
2428-2429 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tiltak for å 
skjerme forbrukerne mot uønsket adressert 
reklame, S.tid. 3865-3866 (5.6.96). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om nedleggelse av 
den eneste statlige bankfilialen i Gamlebyen, sam
tidig med planer om nedleggelse av Vålerenga 
postkontor, S.tid. 3879-3880 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler

tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
AlS. 
Ot.prp. 70 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 2, O.tid. 6 (31.10.95), Besl. O. 2, L.tid. 3 
(7.11.95). Lov av 24. november 1995. 

2. Lov om formidling av landsdekkende postsendin
ger (Postloven). 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 413 (3.6.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 

4302 Garantiavgift Postbanken 
13 70 Kjøp av posttjenester 
13 71 Etablering av særlovselskapet Postverket 

2. Ei ordning med førtidspensjon i sær/avse/skapet 
Postverket m.m. 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1005, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1680-1681, 1691-1692 
(13.12.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endret tilknytningsform for Postverket og NSBs 

trafikkdel m.m. (Omdannes til særlovselskaper fra 
1.12.96; NSBs biltrafikk som aksjeselskap, NSBs 
kjøreveg nytt navn- Jernbaneverket; Postbankens 

eierforhold og forretningsstrategi.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 65, Innst. S. 31, S.tid. 
783-814, 853-855 (14.11.96). 
(8 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
vurdering av Postbankens forretningsstrategi 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 5 og IV, 2.) 

2. Forslag fra Oddvard Nilsen pva. H oversendt fra 
Odelstinget 4. november 1996: «Postens enerett
somrdde avvikles fra l. januar 1997.» 
S.tid. 893, 929-930 (15.11.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Oddvard Nilsen pva. H oversendt fra 
Odelstinget 4. november 1996: <<Posttilsynet leg
ges til Administrasjonsdepartementet.» 
S.tid. 893, 930 (15.11.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

4. Endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på 
Samferdselsdepartementets omrdde. (Kap. 2452/ 
5452.) 
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St.prp. 25, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 82, S.tid. 
1681-1684, 1692-1694 (13.12.96). 

5. Hammerfest kommune sender skriv datert 31. ja
nuar 1997 med uttalelse fra formannskapet om 
bevaring av posten i Finnmark. 
Ref. S.tid. 2430 (18.2.97), og vedlagt protokollen. 

6. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1997 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Kap. 4302, bort
fall av stats garanti for innskudd i Postbanken.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 

7. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
utsette postledelsens behandling av ei større om
organisering med ny selskapsstruktur/selskapsinn
deling av Posten slik at Stortinget lar høve til å 
drøfte saka før styret i Posten Norge BA gjør en
delig vedtak. 
Dok. 8: 107, ref. S.tid. 4551-4552 (19.6.97) og 
vedtatt ikke behandlet av dette storting. 
(l forslag om behandling etter forretningsorde
nens § 28 tredje ledd bokstav d ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johanne Gaup om når utredningen om 

Postens sorteringsnett blir ferdigstilt og offentlig
gjort, og å unngå lengre framsendingstid pga. 
færre sorteringssteder, S. tid. 1525-1526 
(4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om redusert servicenivå 
ved nedlegging av postkontorer, da planene for 
etablering av postfilialer og offentlige servicekon
torer ikke følges, S. tid. 2280 (5.2.97). 

3. M.spm. fra Johanne Gaup om medhold i en kom
munes klage på at endring av innleveringsfrist for 
A-post medfører dårligere service, og i en annen 
kommunes krav om å beholde Telenors kundeser
vice, S.tid. 2486- 2487 (26.2.97). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at beta
linga til utkantforretningar for posttenester vert 
den same som til kjedebutikkar i sentrale strok, 
S.tid. 2695 - 2696 (12.3.97). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Postbank-direktø
rens uttalelse om sammenslåing av Postbanken, 
Husbanken, Kommunalbanken, SND og Land-

bruksbanken, S.tid. 2881-2882 (9.4.97). 
(Jf. Il, 1.) 

6. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om hvorvidt Folke
trygdfondet, Postbanken og Den norske Bank sin 
opptreden som aktive oppkjøpsaktører i finans
markedet er ledd i realiseringen av bankene som 
samfunnsinstitusjoner, S.tid. 2915-2916 
(16.4.97). 

7. Sp.spm. fra Johanne Gaup om oppsigelse av 
«noen hundre» personer i Posten og Regjeringens 
intensjonserklæring om omstilling under trygghet, 
S.tid. 3016-3017 (23.4.97). 

8. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om ansatte i Posten 
skal ha blitt truet med oppsigelse etter at de i pres
sen har framført kritikk vedrørende posttjenester, 
S.tid. 3017 (23.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om formidling av lands dekkende postsendin

ger (Postloven). 
Ot.prp. 64 (1995-96), ref. O.tid. 413 (3.6.96), 
Innst. O. 4, O.tid. 42-56 (4.11.96), Besl. O. 7, 
L.tid. 4-5 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 
( 6 forslag i Odelstinget, hvorav 2 sendt Stortinget, 
resten ikke bifalt, og 2 i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2-3.) 

2. l. Lov om statens postselskap. 2. Lov om statens 
jernbanetrafikkselskap. 3. Lov om endringer i 
andre lover som følge av lov om statens postsel
skap og lov om statens jernbanetrafikkselskap 
m.m. 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 77-98 
(14.11.96), Besl. O. 9, 10, 11, L.tid. 7-8 (20.11.96). 
Lov av 22. november 1996. 
(l forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, l.) 

3. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll 
om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 
om statens postselskap og lov av 22. november 
1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap. 
Dok. 8: 56, ref. O.tid. 512, Innst. O. 84, O.tid. 783, 
791 (29.5.97), Besl. O. 103, L.tid. 52 (5.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 
(Jf. AKSJER IV, 3.) 
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PRISER 

Se også: A V GIFTER, FINANSER, FORBRUKERSAKER, SKATTER, STATSBUDSJETTET 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 4. Tilskudd over departementets budsjett 
til regulering av forbrukerprisene, lovfestet 
momskompensasjon og Landbruksdepartementets 
budsjett til gjennomføring av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 
1581 Lovfestet merverdiavgiftskompensasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Konkurransetilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Admi

nistrasjonsdepartementet. (Kap. 1580 Pristil
skudd, endr. i forbrukersubsidier og fraktutjev
ningstilskudd.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 699, Innst. S. 25, S.tid. 
1535-1537 (7.12.93). 

2. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Tor Nymo, Eli 
Solli ed Øveraas og Johanne Gaup om å etablere en 
solidarisk fraktutjevningsordning for dagligvarer. 
(Vedlegg: Svarbrev av 22.4.94 m/vedlegg fra Fi
nansdepartementet v/ finansministeren til Venst
res stortingsgruppe v l Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 2223, Innst. S. 127, S.tid. 
3763-3778 (31.5.94) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble ikke bifalt. Finanskomiteens innst. 
om å be Regjeringen følge utviklingen på daglig
varemarkedet bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om at store dagligvarekje

der vil gå bort fra prinsippet om frak/utjevning, 
slik at varene blir dyrere i Nord-Norge, S.tid. 
330-331 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å hindre et inn
kjøpssamarbeid mellom matvarekjedene RIMI og 
REMA l 000 og dermed en tilnærmet monopolsi
tuasjon på lavprismarkedet, S.tid. 331-332 
(3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at meieribruket 

er i ferd med å endre prinsippene for utjamning av 
melkeprisen, S. tid. 705-707 (17 .11.93). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om prissamarbeid 
mellom SAS og andre selskaper på «interline»
flygninger hvis SAS avvikler flygningene på Kris
tiansand-København, S.tid. 1562-1563 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om nedleggelse 
av det tidligere Statens Pristilsyns distriktskontor i 
Drammen, S.tid. 1980- 1981 (26.1.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det utvikles 
et pris- og kravnivå til OL-turistene som kan få 
store negative konsekvenser for Norge som turist
land i fremtiden, S.tid. 1981-1982 (26.1.94). 

7. Sp.spm. fra Tor Nymo om at SAS, Braathens 
SAFE og Widerøe skal ha «snakket sammen» om 
å opprettholde normalprisene på flybilletter, S.tid. 
2011-2012 (2.2.94). 

8. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om hvorvidt 
EØS-avtalen er til hinder for at Norge kan videre
føre ordningen med like medisinpriser over hele 
landet, som et offentlig utvalg foreslår å fjerne, 
S.tid. 2098-2099 (9.2.94). 

9. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å sørge for at 
Stortinget får behandle eventuelle forslag til end
ringer i bransjeavtalen for bokomsetning, S.tid. 
2099-2100 (9.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om å vektlegge 
kultur- og distriktspolitiske hensyn og ordningen 
med lik pris og opprettholde bokhandlernes ene
rett til salg av skolebøker, S.tid. 2100-2101 
(9.2.94). 

11. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at et nettverk 
bestående av fire store bussoperatører får støtte 
fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, og 
at andre selskaper derved presses ut av markedet, 
S.tid. 2460-2461 (2.3.94). 

12. Sp.spm. fra Lars Sponheim omfelles grenser på 
forsikringsvilkår, unntatt pris, som vil gjøre det 
lettere å sammenligne tilbudene, S.tid. 2558 
(16.3.94). 

13. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om tiltak mot at Toll
vesenets faktureringspraksis for inspeksjon av 
fiskefartøyer virker konkurransevridende overfor 
fiskemottak i distriktene, S.tid. 2559 (16.3.94). 

14. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å pålegge Telever
ket å gi alle kabel-tv-operatører, inkludert TBK 
Kabel-TV AlS, like vilkår mht. priser på linjeleie 
og tilgang på linjekapasitet, S.tid. 3283 (4.5.94). 
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15. Sp.spm. fra Lars Sponheim om det nye punktta
riffsystemet for beregning av kostnader for over
føring av elektrisk kraft, S.tid. 3690-3692 
(25.5.94). 

16. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om hvordan Stortin-

get har fått informasjon om at man gjennom EØS
avtalen sluttet seg til EUs bestemmelser om for
bud mot prissamarbeid for olje, S.tid. 3856-3857 
(1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 4. Tilskudd over departe
mentets budsjett til regulering av forbrukerpri
sene, lovfestet momskompensasjon og Land
bruksdepartementets budsjett til gjennomføring av 
jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 (4.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 
1581 Lovfestet merverdiavgiftskompensasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11. 94). 
Budsjett-kap.: 
1570 Konkurransetilsynet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Eilef A. Meland om utviklingen på dag

ligvaremarkedet og lovregler som kan motvirke 
den markedsmakt som matvarekjedene represen
terer. S.tid. 2420- 2435 (7.3.95). 
(3 forslag, hvorav l fra Eilef A. Meland ikke bifalt 
og 2 fra RV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Gudmund Restad om tiltak for like 
drivstoffpriser i hele landet. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 13.2.95 og 
10.5.95 fra administrasjonsministeren til finansko
miteen.) 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 218, S.tid. 
4325-4388, 4423-4424 (16.6.95) og ikke bifalt. 
(3 forslag, hvorav 2 fra Sp, SV, KrF og RV bifalt
om at oljeselskapene skal levere drivstoff til alle 
forhandlere til reelt samme pris, og om at Stortin
get ser det som ønskelig med mest mulig like driv
stoffpriser i hele landet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om prisdannelsen i 

el-markedet og påstander om at Statkraft og andre 
større kraftprodusenter opptrer i strid med energi
lovens intensjoner, S.tid. 315-316 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om innføring av EU
priser på norskprodusert mat ved bl.a. å øke eller 
oppheve konsesjonsgrensene hjemlet i lov om 
ervervsmessig husdyrhold, S.tid. 1610-1612 
(14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Gudmund Restad om den ekstraordi-

nære prisøkningen på bensin og autodiesel i Dist
rikts-Norge pga. redusert frakttilskudd, som har 
ført til økt grensehandel i en del distrikter, S.tid. 
1866-1868 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om reduseringen av pris
tilskuddet som har ført til en betydelig økning i 
prisforskjellene på bl.a. bensin mellom sentrale 
strøk og distriktene, S.tid. 1868-1869 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Morten Lund om prisreduksjonene til 
produsent på en rekke landbruksprodukter de se
nere år kan komme forbrukerne til gode, S.tid. 
1887-1889 (18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Børre Rønningen om bortfallet i trans
portstøtta for bensin og diesel er eit signal om at 
Regjeringa gjev opp å ha ein offentleg, samordna 
distriktspolitikk, S.tid. 1892-1893 (18.1.95). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Konkurransetil
synets oppfølging etter at Freia ble presset til å gi 
opp egendistribusjonen, med den følge at 114 ar
beidsplasser er gått tapt, S.tid. 1969-1971 
(25.1.95). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Norges vass
drags- og energiverk (NVE), som ifølge NHO 
ikke følger egne regler og påfører bedrifter milli
ardtap pga. for høye overføringstariffer, S. tid. 
2197-2198 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om tiltak for å 
nå målet om lavere matvarepriser, S.tid. 
2212-2213 (8.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende grense
handelslekkasje til Sverige, som for en stor del 
skyldes høye drivstoffavgifter i Norge, og krav om 
redusert bensinavgift fra bensinforhandlere og for
brukere, S.tid. 2315-2316 (22.2.95). 

11. Sp.spm. fra Morten Lund om strømprisutviklingen 
etter omorganiseringen av de kommunale energi
verkene, S. tid. 2327- 2329 (22.2.95). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om det finnes bereknin
gar som syner korleis lønnsnivået og matprisane 
er her i landet samanlikna med våre naboland, 
S.tid. 2472-2474 (8.3.95). 

13. Sp.spm. fra Tor Nymo om en betydelig prisøkning 
på legemidler etter at priskontrollen ble opphevet, 
som vil resultere i dyrere medisiner i distriktene 
og færre apotek i byene, S.tid. 2693-2695 
(22.3.95). 

14. Sp.spm. fra Paul Chaffey om prisdifferansen mel
lom olje og strøm som fører til at elkraft erstattes 
med olje, og om tiltak for å sikre at mer miljøvenn-
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lige energibærere blir konkurransedyktige, S.tid. 
2696-2698 (22.3.95). 

15. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om subsidiering av Sta-

tens kantiner, som skjer i direkte konkurranse med 
lokale overnattings- og serveringssteder, S.tid. 
3220-3221 (10.5.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1550 4550 Konkurransetilsynet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 4. Tilskudd over Administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbrukerprisene 
og lovfestet momskompensasjon og Landbruksde
partementets budsjett til gjennomføring av jord
bruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 
15 60 Pristilskudd 
15 61 Lovfestet merverdiavgiftskompensasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å be Regjerin

gen foreta de nødvendige lovendringer slik at pri
vate meierier kan etableres utenom Riksoppgjørs
systemet og ordningen med offentlig bestemte 
melkekvoter for å oppnå reell konkurranse mel
lom private meierier og Norske Meierier. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 923, Innst. S. 93, S.tid. 
2068-2077, 2086-2087 (23.1.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for 
å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre hus
holdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere 
transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et 
effektivt monopol- og konkurransetilsyn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 64 (1994-95), ref. S.tid. 2919 (6.4.95), 
Innst. S. 121, S.tid. 2367-2376, 2407 (20.2.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag fra H og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at energiloven 
endres for å oppnå et selskapsmessig skille mel
lom produksjons- og omsetningsvirksomheten og 
nettvirksomheten for elektrisitet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.10.95 fra Næ
rings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 61 (1994-95), ref. S.tid. 2848 (4.4.95), 

Innst. S. 120, S.tid. 2367-2376,2407 (20.2.96) og 
avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Forslag fra Morten Lund, Eilef A. Meland og Sol
veig Sollie om å be Regjeringen sette i verk en 
ordning med kontinuerlig kartlegging av prisut
viklingen på norskproduserte matvarer for å kon
trollere om forbrukerne oppnår den priseffekt som 
er tilsiktet gjennom de vedtak som gjøres i Stortin
get. 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 2040, lnnst. S. 197, S.tid. 
3679-3688, 3691 (24.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

5. Seljord kommune sender skriv datert 23. mai 1996 
med uttalelse om tilskudd til transport av drivstoff 
Ref. S.tid. 4098 (10.6.96), og vedlagt protokollen. 

6. Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning. 
(Vedlegg: l. Prosjektgruppens evalueringsrapport. 
2. ECON-rapport 201194 vurdering av forslag til 
nytt takseringssystem for bolig og fritidseiendom
mer. 3. Kommentarer til ECON-rapport 201194. 
4.-5. Utkast til egenmeldingsskjema basert på 
prosjektgruppens forslag og departementets for
slag. Utrykte vedlegg: l. Prosjektgruppens hoved
konsept. 2. Mulighetsstudier. 3. Notat om prøvere
gistrering.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

7. Forslag fra Odd Roger En oksen, Håkon Giil og 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 2408 (20.2.96). (Ikke 
behandlet.) 

8. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 
pris og regulering. 
Dok. 8: 103, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av Øyvind 

Vaksdal om konfliktene mellom Norwaco og 
kabel-TV-selskapene, S.tid. 45-46 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om kartlegging av årsa
kene til at prisnedgangen på råvarer fra norsk 
landbruk ikke resulterer i vesentlig lavere forbru
kerpriser, S.tid. 1424-1426 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om statens tomtepriser 
ved salg av Gjerstad prestegård, S.tid. 
2603-2604 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om primærnæringenes 
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samvirkeorganisasjoner bør underlegges konkur
ransereglene, S.tid. 2802-2804 (13.3.96). 

5. Sp.spm. fra Tor Nymo om Statoils reduksjon av 
bensinprisene i Sør-Norge, men ikke i Nord-Nor
ge, S.tid. 3120-3121 (17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Johanne Gaup om øking i flyprisene 
etter liberalisering av luftfarten, S. tid. 3178-3179 
(24.4.96). 

7. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om forslag om økt 

moms på de viktigste matvarene, S.tid. 
3537-3539 (15.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov av 14. desember 1973 nr. 57 

om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 362, Innst. O. 83, O.tid. 
586-591, 596- 597 (18.6.96), Besl. O. 89, L.tid. 
45-46 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: ter som er en følge av statlige maktkonsentrasjo-
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- ner og konkurransetilsynets rolle. 

mende Administrasjonsdepartementet. S.tid. 2140-2148 (28.1.97). 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 4. lnterp. fra Terje Sandkjær om pris og leveringsbe-
Budsjett-kap.: tingelser på elektrisk kraft til kraftkrevende pro-
1550 4550 Konkurransetilsynet sessindustri på Sørlandet. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom- S.tid. 2534-2543, 2544 (27.2.97). 
roende Administrasjonsdepartementet. (1 forslag fra Sp med støtte fra H, KrF og SV 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte- bifalt.) 
mentet: 3. Tilskudd over Administrasjonsdeparte- 5. Hammerfest kommune sender skriv datert 19. feb-
mentets budsjett til regulering av forbrukerprisene ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet ved-
og lovfestet momskompensasjon og Landbruksde- rørende uakseptable flypriser i Nord-Norge. 
partementets budsjett til gjennomføring av jord- Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 
bruksavtalen.) 6. lnterp. fra Morten Lund om boligprisene i Oslo-
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 området og tiltak for å forebygge uheldig utvikling 
(26.11.96). i bygge- og anleggsbransjen. 
Budsjett-kap.: S.tid. 2814- 2821, 2822 (21.3.97). 
1560 Pristilskudd (l forslag fra Spikke bifalt.) 
1632 Refusjon av merverdiavgift til kommuner og 7. Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning. 

fylkeskommuner (Fellesmerknader fra A og Sp.) 
(l forslag fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråthen (Vedlegg: l. Prosjektgruppens evalueringsrapport. 
vedr. kap. 1632 bifalt.) 2. ECON-rapport 201/94 «Vurdering av forslag til 

nytt takseringssystem for bolig og fritidseiendom-
Il. Alminnelige saker: mem. 3. Kommentarer til ECON-rapport 201194. 

l. Framlegg frå Børre Rønningen om kraftmarknad, 4.-5. Utkast til egenmeldingsskjema basert på pro-
pris og regulering. sjektgruppens forslag og departementets forslag. 
Dok. 8: 103 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), Utrykte vedlegg: l. Prosjektgruppens hovedkon-
Innst. S. 26, S.tid. 642-675, 681-682 (5.11.96). sept. 2. Mulighetsstudier. 3. Notat om prøveregi-
( 6 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin- strering.) 
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT l. 5 for- St.meld. 45 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
slag ikke bifalt.) Innst. S. 143, S.tid. 2945-2980 (17.4.97). 

2. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Håkon Gi il og (3 forslag ikke bifalt.) 
Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i 8. Forslag fra Hallgrim Berg pva. H oversendt fra 
kraftsektoren må endres slik at den reelle system- Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje-
belastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn. ringa styrke Konkurransetilsynet med ressursar og 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.9.96 fra Næ- kompetanse slik at det kan fungere som overvakar 
rings- og energidepartementet v/statsråden til av eigarsituasjonen i norsk media.» 
energi- og miljøkomiteen.) S.tid. 4519-4520, 4549 (19.6.97) og ikke bifalt. 
Dok. 8: 48 (1995-96), ref. S.tid. 2408 (20.2.96), (Jf. MASSEMEDIER, IV, 1.) 
Innst. S. 69, S.tid. 1696- 1698, 1732 (16.12.96) og 9. Forslag fra Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og 
vedtatt sendt Regjeringen med anmodning om at Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot 
de forhold/forslag som er tatt opp blir en del av parallellimport av fonogrammer (inklusiv CDer) 
underlagsmaterialet for det revisjonsarbeidet som og videogrammer. 
er igangsatt bl.a. i NVE. Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3187 (6.5.97). 

3. Interp. fra Per-Kristian Foss om interessekonflik- (Ikke behandlet.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om at Konkurransetilsy

net på tross av SIFO-dokumentasjon av betydelig 
konkurransesvekkelse i dagligvarehandelen lar de 
fire store kjedene øke sin makt og fortjeneste, 
S.tid. 1534-1535 (4.12.96). 

2. M.spm. fra Thorhild Widvey om Telenors forbru
kerfiendtlige politikk på et monopolområde gjen
nom henimot en fordobling av lokaltakstene, 
S.tid. 2066-2067 (22.1.97). 

3. M.spm. fra Odd Roger Enoksen om en evaluering 
av energiloven, da organiseringen av utenlands
handelen er en viktig årsak til økte strømpriser, 
S.tid. 2163-2164 (29.1.97). 

4. M.spm. fra Gunnar Fat/and om at to statsråder har 
pratet prisene i kraftmarkedet oppover, samtidig 
som det er nedsatt et utvalg for å bremse kraftpri
sene, S.tid. 2164-2165 (29.1.97). 

5. M.spm. fra Morten Lund om en snarlig evaluering 
av energiloven og energimarkedet, da arbeids
plasser er i fare pga. høye kraftpriser, S.tid. 
2267-2268 (5.2.97). 

6. Sp.spm. fra Morten Lund om å hindre at boligpri
senes rekordstigning får fortsette, og om aktivite
ten i bygge-og anleggsbransjen, S.tid. 2273 - 2274 
(5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om hvordan Statens 
kantiner kan operere med priser omkring det halve 
av nærmeste konkurrents pris, uten statssubsidier, 
S.tid. 2288-2289 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om grenser 
for meklarprovisjon ved omsetjing av valuta, aks
jar og obligasjonar, S.tid. 2356- 2357 (12.2.97). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å flytte Kon
kurransetilsynets virksomhet til andre lokaler, da 
mange er langvarig syke av inneklimaet etter en 
oppussing, S.tid. 2360-2361 (12.2.97). 

l O. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om tiltak for å redusere 
prisene i lufttrafikken i Nord-Norge og mellom 

Nord-Norge og Sør-Norge, S.tid. 2503-2504 
(26.2.97). 

Il. M.spm. fra Erling Folkvord om at målet om full 
barnehagedekning innan 2000 kan verte oppfylt 
ved at høg pris stengjer mange ute, slik som på 
Romsås i Oslo, S.tid. 2550-2551 (5.3.97). 

12. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem, framsatt av Einar 
Steensnæs om at de store kjedene i detaljhandelen 
tilbyr kundene rentefri kreditt på inntil 6 måneder 
framfor ytterligere prisreduksjon, S.tid. 
2567-2568 (5.3.97). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at kvinner rar 
vansker med å være i jobb pga. mangel på plasser 
og voldsom prisøkning for skolefritidsordninga 
for 6-9-åringene i Oslo, S.tid. 2573-2574 
(5.3.97). 

14. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om sam
ordning mellom Gardermobanen og det kollektive 
transportnettet i Akershus, til en pris som er 
attraktiv for lokale reiser, S.tid. 2696-2697 
(12.3.97). 

15. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å bedre hus
ho1dningsabonnenters muligheter til å skifte 
strømleverandør, da kontraktene må sies opp før 
mange energiverk har oppgitt priser for påføl
gende kvartal, S. tid. 2761-2762 (19.3.97). 

16. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om den kraftige kon
sentrasjonen i finansmarkedet de siste årene og 
den planlagte fusjonen mellom Kreditkassen og 
Storebrand, S. tid. 2880-2881 (9.4.97). 

17. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om statlige byggher
rers altfor korte tidsfrister for anbudsregning og 
byggetider, og følgene for arbeidsmiljø, konkur
ranseforhold, regional kompetanseoppbygging 
m.v., S.tid. 3022-3023 (23.4.97). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at billetten på tog 
til og frå Gardermoen blir meir enn dobbelt så dyr 
som dagens bussbillett, og så dyr at Oslo Taxi 
meiner dei kan konkurrere, S.tid. 3753-3754 
(4.6.97). 



-497- Privatskoler 

PRIVATSKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, HØGSKOLER, SKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING, VIDEREGÅENDE 
SKOLER, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
240 Private skoler m. v. 
249 Andre tiltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
240 og 274, integrering av Den norske kirkes 
menighetshøgskole i Høgskolen i Stavanger.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 

praksis når det gjelder godkjennelse og støtte til 
privatskoleloven. (Montessori-skoler, Oslo 

Kristne Senter.) 
Dok. 8: 56, ref. S.tid. 3922, Innst. S. 206. (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om at en søknad om 

etablering av et privat gymnas i Kristiansand er 
avslått, mens en tilsvarende søknad om etablering 
i Ålesund er godkjent, S.tid. 720-721 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å 
avklara de i private vidaregåande skulane, fagsku
lane ogfolkehøgskulane sin plass i skulesystemet, 
slik at dei kan planleggja neste skuleår, S.tid. 
1881-1882 (12.1.94). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om begrunnelsen for 
å nekte opprettelse av flere Montessori-skoler i 
Norge, S. tid. 3289-3290 (4.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

240 Private skoler m. v. 
249 Andre tiltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 

praksis når det gjelder godkjennelse og støtte etter 
privatskoleloven. (Montessori-skoler, Oslo 
Kristne Senter.) 
Dok. 8: 56 (1993-94), ref. S.tid. 3922 (1993-94), 
Innst. S. 206 (1993-94), S.tid. 497-509, 525 
(25.10.94) og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å gi elever ved 

Christiania Gymnas AlS adgang til å søke lån og 
stipend i Statens lånekasse for utdanning, i lys av 

uttalelse fra Sivilombudsmannen, S.tid. 532-533 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Jon Lilletun om saksbehandlingstida 
for søknader om godkjenning av privatskular, t.d. 
frå Framnes vidaregåande skule og Møre ung
domsskule, og betre rutinar for slike saker, S.tid. 
1621-1623 (14.12.94 ). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte 
til elever ved Christiania Private Gymnas, S.tid. 
1859-1860 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Jan Tore Sannerom avslag på en søk
nad om å opprette en muslimsk grunnskole betyr 
en innstramming av privatskoleloven, S.tid. 
2448-2450 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om satser for til
skudd til RudolfSteinerskolene, S.tid. 2967-2968 
(26.4.95). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om Adventkirkens 
skole i Bergen risikerer å få inndratt statsstøtte 
etter at de har redusert driftsutgiftene ved dugnad
sinnsats for å kunne foreta nødvendig oppussing, 
S.tid. 3023-3024 (3.5.95). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om at Framnes 
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kristne videregående skole ikke har fått svar på en 
klage om at departementet har redusert elevtallet i 
søknaden deres om statsstøtte til det halve, S.tid. 
3579-3580 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til 

private grunnskular og private skular som gjev vi
daregåande opplæring (privatskulelova). (Fjer-

ning av kriteriet kvantitativt undervisningsbehov 
på bakgrunn av Reform 94.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 511, Innst. O. 62, O.tid. 
753-757 (7.6.95), Besl. O. 66, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 11. august 1995. (Regjeringens forslag 
fremmet av A og SV ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 26.10.95 fra statsråd 
Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen vedr. statstilskudd til private sko
ler.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

240 Private skoler m. v. 
249 Andre tiltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

(l forslag fra komiteen vedr. lokalisering av opp
læringstilbud for seksåringer bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Statstilskudd til private skoler. (Kap. 240 Private 
skoler m.v.; justering av tilskuddssatser på bak
grunn av en kostnadsundersøkelse i det offentlige 
skoleverket.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 26.10.95 fra statsråd 
Gudmund Hernes til Kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 289, Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 240 Private skoler.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 
(l forslag fra A og SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om hvorfor den eneste 

skolen som tilbyr helikopterutdanning i Norge, 
«European Flight Training Center» på Torp i 
Vestfold, ikke gir rett ti/lån i Statens lånekasse for 
utdanning, S.tid. 1544-1545 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Statskonsults 
rapport om privatskoler og offentlige tilskudds
ordninger for disse, S.tid. 2674-2675 (6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om Statskonsults 
rapport om privatskoler og offentlige tilskudds
ordninger til disse, og prinsipper i privatskolelo
ven, S.tid. 2675-2676 (6.3 .96). 

4. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementets hemmelighol
delse av dokumenter i forbindelse med Statskon
sults utredning om støtte til private skoler, S.tid. 
3733-3734 (29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

240 Private skoler m. v. 
249 Andre tiltak i utdanningen 
282 Privat høgskoleutdanning 

(2 forslag fra komiteen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Etablering av Noregsnettrådet. 

(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.2.97 og 20.2.97 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-

tet, statsråden til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 135, S.tid. 
2578-2587, 2630 (6.3.97). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Jon Lilletun pva. Sp, H og KrF over
sendt fra Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen om å legge til grunn at privatskolelo
ven skal opprettholdes som egen lov og ikke inte
greres i en felles opplæringslov.» 
S.tid. 4044, 4097 (12.6.97) og bifalt med 55 mot 
51 stemmer. 
(Jf. GRUNNSKOLE IV, 1.) 
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REDNINGSTJENESTE 

Se også: POLITI OG P Å TALEMYNDIGHET, SIKKERHET TIL SJØS, SIVILFORSVAR 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
470 Hovedredningssentralene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1791 4791 Redningstjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Giske kommune sender uttalelse datert 23. novem

ber 1993 vedr. utplassering av flerbrukshelikopter 
på Vigra. 
Ref. S.tid. 1677 (13.12.93), og vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

2. Ørskog kommune, Haram kommune, Ulstein kom
mune, og Stranda kommune sender l. og 2. desem
ber 1993 skriv med støtte til uttalelsen fra Giske 

kommune vedr. utplassering av flerbrukshelikop
ter på Vigra. 
Ref. S.tid. 1677 (13.12.93), og vedlagt protokollen. 

3. Herøy kommune og Volda kommune sender 
uttalelse datert henholdsvis 8. og 14. desember 
1993 vedrørende utplassering av flerbrukshelikop
ter på Vigra. 
Ref. S.tid. 1869 (17.12.94), og vedlagt protokollen. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

4. Hareid formannskap sender uttalelse datert 
21. desember 1993 vedrørende utplassering av 
flerbrukshelikopter på Vigra. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om dei lokale vaktsentra

lane framleis rar ha ansvaret for nødmeldetenesta i 
sine distrikt, S.tid. 278-279 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Eli Sa/lied Øveraas om oppfølging av 
Stortinget sitt vedtak om å plassere eit jleirbruks
helikopter på Vigra, S.tid. 321-322 (3.11.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

470 Hovedredningssentralene 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 79 l 4 79 l Redningstjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Jørgen Holte om departementet sitt 

avslag på oppretting av lokale nødmeldingssentra
lar. S.tid. 417-433 (24.10.94). 
( 4 forslag frå Sp og KrF, hvorav 2 sendt Regje
ringa - se REGJERINGEN OVERSENDT I, og 2 
forslag vedtatt.) 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Arild Hiim om å 
be Regjeringen etablere en fullverdig redningshe
likoptertjeneste for OslofJorden og Skagerrak. 

Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2293, Innst. S. 156, S.tid. 
3623-3625, 3629 (1.6.95), og bifalt og forutsatt 
fulgt opp ved første ordinære budsjettbehandling. 
(Jf. Ill, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke red

ningshelikopter- og brannberedskapen i Oslofjor
den, aktualisert av fergekatastrofen i Østersjøen, 
S.tid. 320-321 (19.10.94). 
(Jf. Il, 2.) 

2. Sp.spm. fra Jørgen Holte om informasjon angå
ande endra ordning for tildeling av tresifra vars
lingsnummer for brann og ulukke, S. tid. 
1959-1960 (25.1.95). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om stasjone
ring av et flerbrukshelikopter på Vigra, S.tid. 
2208-2209 (8.2.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om retningslinjer 
om taushetsplikt som legger restriksjoner på hel
sevesenets muligheter til å samarbeide med andre 
nødetater ved ulykker, S.tid. 2619-2620 (15.3.95). 



Redningstjeneste -500-

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

470 Hovedredningssentralene 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703 - 741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1791 4791 Redningstjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Brann- og ulykkesalarmering. 

(Vedlegg: Regionsvis oversikt om konsekvensene 
av å godkjenne innkomne søknader om tildeling 
av nødnummer 11 O til lokal vaktsentral.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 147, S.tid. 
2856-2865, 2867-2868 (14.3.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Komiteens henstilling om 

å behandle søknader om tildeling av 110-nummer 
snarest sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om problemet med fal

ske nødmeldingar til hovudredningssentralane, 
som i 1995 utgjorde 97 prosent av det totale antal
let, S.tid. 1990-1991 (10.1.96). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om etablering av 
Sea King-beredskap eller tilsvarende sivil heli
koptertjeneste på Rygge, S.tid. 2348 (14.2.96). 

3. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om dykkerberedskapen 
etter Arbeidstilsynets nye og strengere krav til ser
tifisering, S.tid. 2791 - 2792 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Are Næss om hjelpemannskapenes 
problemer med sambandet i Arnanipatunnelen i 
forbindelse med en dødsulykke, S.tid. 3718-3719 
(29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607- 633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

455 Hovedredningssentralene 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1791 4 791 Redningstjenesten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roald

sen og Tor Nymo om å oppnemna eit permanent 
fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle 
problemstillingar vedrørande søk etter omkomne 
på havet og i den samanheng gje råd til dei etter
latte. 
Dok. 8: 81, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om etablering av 

Sea King-beredskap eller en tilsvarende sivil heli
koptertjeneste på Rygge, S.tid. 1384-1385 
(27.11.96). 
(Jf. sak 6.) 

2. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om å hindre at 
redningstjenesten utenfor kysten av Nord-Norge 
svekkes, i lys av Statoils planer om å stanse driv
stoffsalg ved 13 flyplasser, S.tid. 2361-2362 
(12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om arbeidet med en 
utdanningsplan for redningsdykkere, i lys av at 
dykkerberedskapen fortsatt er svært mangelfull, 
S.tid. 2756-2757 (19.3.97). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Mathisen om Telenors planer 
om å avbemanne/fjemstyre Svalbard Radio, i lys 
av behovet for bedre redningsberedskap på Sval
bard, S.tid. 2888-2889 (9.4.97). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre en forsvarlig 
drift ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, da 
lønnsmidlene i realiteten er redusert med 36 pst. 
fra 1996 til 1997, S. tid. 2889 (9.4.97). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om plassering av et 
fullverdig redningshelikopter ved Oslofjorden 
1998, S. tid. 3768-3769 (4.6.97). 
(Jf. sak l.) 
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REGJERINGEN 

Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, STATSFORFATNING, STORTINGET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett -kap.: 

l 03 Regjeringens fellesbevilgning for represen
tasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Bud~jett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrådet 

11. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Statsministerens kontor datert 7. oktober 

1993 om endringer i Regjeringens sammensetning 
og skifte av statssekretær. S.tid. 11 (8.10.93). 

2. H.M. Kongens tale til det 138. Storting ved dets 
åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. S.tid. 
45-63 (12.10.93), S.tid. 73-249 (trontaledebatt 
20.10.-21.10.93). 
(12 forslag, hvorav l fra FrP om økt press på regi
met i Iran bifalt. 2 forslag, henholdsvis fra KrF og 
V sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag fra KrF sendt Justisko
miteen.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal 
vedta en beklagelse av justisministerens knefall 
for sivil ulydighet i kirkeasylsaken. (Mistillitsfor
slag i forbindelse med en avtale om fornyet be
handling av asylsøknader.) 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1251-1258 (29.11.93). 
(Forslaget ble med samsvar i forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd tatt opp til avgjørelse straks og 
ikke bifalt med 116 mot 7 stemmer.) 

4. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen l. halvår 1993. 
(W inix -saken.) 
Dok. 3A, ref. S.tid. 275, Innst. S. 12, S.tid. 
1524-1526 (6.12.93). 

5. Brev fra Statsministerens kontor datert 7. januar 
1994 om utnevnelse av statssekretærer. S.tid. 1871 
(11.1.94). 

6. Minnetale over utenriksminister Johan Jørgen 
Holst. S.tid. 1894-1895 (18.1.94). 

7. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin-

get til Regjeringen 1992-93. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 641, Innst. S. 57, S.tid. 
1895-1899 (18.1.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

8. Brev fra Statsministerens kontor datert 24. januar 
1994 om endringer i Regjeringens sammenset
ning. S.tid. 1953 (25.1.94). 

9. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1992-30. juni 
1993. (Ansettelsesprosedyre for stillingen som 
direktør i Kredittilsynet; systemet for utnevnelser 
til toppstillinger i det offentlige.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Oppgåve frå 
departementa pr. 30. juni 1992 over konstituerin
gar i embete og over mellombels oppretta stillin
gar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 75, S.tid. 
2251-2279 (17.2.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

10. Langtidsprogrammet 1994-97. 
(Vedlegg: I. Befolkningsutviklingen i Norge. Il. 
Noen perspektiver for den langsiktige økonomiske 
utviklingen og utviklingstrekk i statsbudsjettet for 
perioden 1994-1997. Ill. Noen indikatorer for 
samfunnsutviklingen. IV. Høringsuttalelser til 
Sysselsettingsutvalgets innstilling. Særskilt ved
legg: Ungdomspolitikk mot et nytt hundreår.) 
St.meld. 4 (1992-93), ref. S.tid. 2672 (1992-93), 
Innst. S. 93, S.tid. 2480-2507 (3.3.94). 
(l forslag fra Sp, SV, KrF, V og RV om en politikk 
for redusert forbruk av naturressurser, ikke bifalt.) 

11. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli 
1992-30. juni 1993. (Benådningspraksis, benåd
ningen av Arne Treholt; soningskøer.) 
Innst. S. 107, S.tid. 3007-3009 (21.4.94). 

12. Utnevnelse av ny sentralbanksjef 
(Vedlegg: l. Brev av 28.1.94 fra Finansdeparte
mentet. Il. Redegjørelse fra finansministeren av 
8.2.94. Ill. Brev fra kontroll- og konstitusjonsko
miteen med spørsmål til finansministeren og svar
brev fra finansministeren (kronologisk rekke
følge).) 
Innst. S. 136, S.tid. 3579-3679 (24.5.94). 
(l forslag fra uavh sendt Regjeringen. Komiteens 
innstilling om mistillit til finansministeren ikke 
bifalt med 83 mot 80 stemmer.) 

13. Svar på forslag m. v. oversendt av Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1993. 
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Dok. 3B, ref. S.tid. 2422, Innst. S. 121, S.tid. 3679 
(24.5.94) og vedlagt protokollen. 

14. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin
get til Regjeringen 1993-94. 
St.meld. 49, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Kjellbjørg 

Lunde om forbruksveksten Regjeringen legger 
opp til i 1994, og omlegging av politikken i tråd 
med Brundtland-kommisjonens og Rio-konferan
sens anbefalinger om en bærekraftig utvikling, 
S.tid. 2003-2005 (2.2.94). 

2. Sp.spm. fra Marit Arnstad om at Regjeringen i 
langtidsprogrammet går inn for en betydelig vekst 
i forbruket, og miljøvernministerens synspunkter 
på denne veksten, S.tid. 2005-2007 (2.2.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Brev fra Hans Olav Skau, Åsgårdstrand, datert 

5. mai 1994 med anmodning om riksrettstiltale for 
embetsforsømmelse mot de nåværende eller tidli
gere statsråder Hallvard Bakke, Einar Steensnæs, 
Gudmund Hernes, Kjell Borgen, Gunnar Berge og 
Grete Faremo. 
Ref. O.tid. 634 (1.9.94) og vedtatt henlagt. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fellesbevilgning for represen
tasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrådet 

Il. Alminnelige saker: 
l. H. M. Kongens tale til det 139. Storting ved dets 

åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. 
S.tid. 5-23 (3.10.94), S.tid. 125-290 (trontalede
batt 12.10.-13.10.94). 
(2 forslag, hvorav l fra KrF sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l, og l fra FrP 
ikke bifalt.) 

2. Utnevnelse av direktør for nytt rikshospital. 
(Vedlegg: l. Instruks for fellesstyret for nytt Riks
hospital. (Rikshospitalet, Statens senter for orto
pedi og Oslo Sanitetsforenings Revmatismesyke
hus.) 2. og 3. Brev av 28. juni 1994 og brev av 
l. august 1994 fra Høyres fraksjonsleder i komi
teen til statsråd Christie. 4. Brev av 9. september 
1994 fra Fremskrittspartiets fraksjon i komiteen til 
statsråd Christie.) 
Innst. S. 3, S.tid. 434-469 (25.10.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

3. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli 
1993-30. juni 1994. (Benådningssaker; klager på 
avslag om dokumentinnsyn; halvårig behandling 
av regjeringsprotokollene.) 
Ref. S.tid. 31, Innst. S. 45, S.tid. 1602-1603 
(8.12.94). 

4. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin-

get til Regjeringen 1993-94. 
St.meld. 49 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 46, S.tid. 1603 (8.12.94). 

5. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1993- 30. juni 
1994. (Praksis ved rekruttering til saksbehandler
/konsulentstillinger; kvinneandelen i embetsstil
linger på høyere nivå; rekruttering fra privat sek
tor; tilsetting av direktør for Arbeidstilsynet.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1994 over kon
stitueringar i embete over mellombels oppretta 
stillingar. Inntatt i innst.: Brev av l O .Il. 94 fra kon
troll- og konstitusjonskomiteen til Statsministe
rens kontor og svarbrev av 30.11.94 fra Administ
rasjonsdepartementet v/statsråden og brev av 
24.11.94 fra Barne- og familiedepartementet.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 31, Innst. S. 60, S.tid. 
1632-1644 (15.12.94) og vedlagt protokollen. 

6. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen l. halvår 1994. 
Dok. 7 A, ref. S.tid. 355, Innst. S. 75, S.tid. 
1705-1706 (20.12.94). 

7. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli -
31. desember 1994. (Benådningssaker; oppnevnel
sen av Tormod Hermansen til styreleder i Post
banken.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 8.3.95 fra Justis
departementet til kontroll- og konstitusjonskomi
teen.) 
Ref. S.tid. 1870, Innst. S. 133, S.tid. 3138-3153, 
3200-3201 (9.5.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

8. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1994. 
Dok. 7B, ref. S.tid. 2380, Innst. S. 146, S.tid. 3400, 
3401 (19.5.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 

9. Redegjørelse av statsministeren etter henvendel
ser av 15. juni 1995 til Stortingets president. (Mis
bruk av embetsverket og forvaltningen i partipoli
tisk arbeid.) 
S.tid. 4315-4322 (16.6.95) og vedlagt protokol-
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len. (En representant fra hver partigruppe fikk an
ledning til 5 minutters innlegg etter redegjørel
sen.) 
(Jf. neste sak.) 

lO. Forslag fra Sp og KrF om grensedragning mellom 
forvaltning og partipolitisk virksomhet og etter
levelse av offentlighetslovens bestemmelser m.v. 
S.tid. 4329-4388, 4403 (19.6.95) og bifalt med 62 
mot 46 stemmer. 
(Forslaget ble debattert under behandling av revi
dert nasjonalbudsjett.) 
(Jf. forrige sak.) 

11 . Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin utredningsinstruks slik at 
utkast som forelegges underliggende virksomhe
ter og svarbrev vanligvis gjøres offentlig. 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2380 (24.2.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. januar 
1995 til 30. juni 1995. 
Ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om oppnevnelsen av 

den nylig avgåtte lederen for Statens Banksik
ringsfond, Tormod Hermansen, som styreleder for 
den nye Post- og girobanken, S.tid. 530 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ein ny 
instruks for departementa si praktisering av 
offentlegheitslova, og om den fører til meir open
heit, S. tid. 2326-2327 (22.2.95). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor statsminis
teren og andre forespurte statsråder nekter å delta 
i TV2 og Lions Røde Fjær 95leddgiktaksjon i Nor
ge, S.tid. 2745-2746 (29.3.95). 

4. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om hvilke TV
program i hvilke TV-kanaler statsministeren har 
planlagt å stille opp i i løpet av de kommende 14 
dagene,og hvorfor er denne prioriteringen valgt 
(Trukket tilbake), S.tid. 2851 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Advokatene Sigurd J. Klomsæt og Roger Foyn og 

fengselstidsskriftet «Kretsløpet» v/Andre Chr. 
Wilhelmsen og Øyvind Berg-Hansen sender skriv 
datert 7. mars 1995 med forslag om å vurdere riks
rettstiltale mot statsrådene Werner Christie og 
Grete Faremo, som øverste ansvarlige for at 
sinnslidende fanger har vært og er ulovlig inne
sperret i fengsel. 
Ref. O.tid. 594-596 (27.4.95), 651 - 653 (9.5.95). 
(Referatsaken ble 27.4. enstemmig tilbakesendt 
Presidentskapet, for deretter 9.5. å bli henlagt. l 
forslag fra FrP om å sende saken til justiskomiteen 
ikke bifalt.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens felles bevilgning for represen
tasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
20 
21 

Statsministerens kontor 
Statsrådet 

Il. Alminnelige saker: 
l. H.M. Kongens tale til det 140. Storting ved dets 

åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. 
S.tid. 6-23 (3.10.95), S.tid. 75-217 (trontalede
batt 17.-18.10.95). 
(8 forslag, hvorav l fra KrF bifalt - om å legge 
fram en stortingsmelding om arbeidsvilkår og 
økonomi for de frivillige organisasjonene. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

2. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin-

get til regjeringen 1994-95. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 31, Innst. S. 20, S.tid. 634, 
636 (7.11.95). 

3. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin utredningsinstruks slik at 
utkast som forelegges underliggende virksomhe
ter og svarbrev vanligvis gjøres offentlig. (Punkt 
6.1 om sluttbehandling av utkast til meldinger og 
proposisjoner til Stortinget.) 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Utdrag fra hhv. Reg
elverksinstruksen fastsatt ved kgl. res. av 30.8.85 
og Utredningsinstruksen, januar 1995. 3. Svarbrev 
av 6.6.95 fra administrasjonsministeren til justis
komiteen.) 
Dok. 8: 37 (1994-95), ref. S.tid. 2380 (24.2.95), 
Innst. S. 46, S.tid. 1428-1439, 1510 (30.11.95) og 
enstemmig bifalt. 

4. Redegjørelse av finansministeren om sentralbank
sjefsaken (Torstein Molands permisjonssøknad og 
avgang). 
S.tid. 1391-1392 (29.11.95), S.tid. 1480-1509 
(debatt 30.11.95). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp om å sende redegjørel
sen til kontroll- og konstitusjonskomiteen bifalt 
med 72 mot 59 stemmer, og l fra RV om mistillit 
til finansministeren ikke bifalt mot l stemme.) 
(Jf. sak 15.) 
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5. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen l. halvår 1995. 
Dok. 7A, ref. S.tid. 31, Innst. S. 37, S.tid. 1710, 
1718 (14.12.95). 

6. Brev fra Statsministerens kontor datert 22. desem
ber 1995 om endringer i Regjeringens sammenset
ning og skifte av statssekretærer. (Avskjed for 
Werner Christie som helseminister; stortingsre
presentant Reidar J. Sandal ny kirke-, utdannings
og forskningsminister; statsråd Gudmund Hernes 
ny helseminister.) 
S.tid. 1977 (10.1.96). 

7. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om Vital-saken. 
(Mistillitsforslag på bakgrunn av beslutning om å 
gi DnB og Aegon konsesjon til oppkjøp av Vital 
Forsikring AS.) 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2319-2331 (13.2.96). 
(Forslaget ble i samsvar med forretningsordenens 
§ 28 tredje ledd bokstav d behandlet straks og ikke 
bifalt med 97 mot 9 stemmer.) 

8. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1994-30. juni 
1995. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 
1994-30. juni 1995. 2. Oppgåve frå departementa 
pr. 30. juni 1995 over konstitueringar i embete og 
over mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 460, Innst. S. 122, S.tid. 
2510- 2518, 2561 (27.2.96). 
(Jf. neste sak.) 

9. Werner Dahlsveen, Kolbotn, sender klage datert 
29. august 1995 vedrørende forbigåelse ved kon
stitusjon som underdirektør i Justisdepartementet, 
politiavdelingen. 
Ref. S.tid. 1997, Innst. S. 122, S.tid. 2510-2518, 
2561-2562 (27.2.96). 
(l forslag fra FrP, vedr. behandling av klager over 
usaklige forbigåelser, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

l O. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1995. 
Dok. 78, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 138, S.tid. 3051, 
3054 (28.3.96). 

11. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. januar 
1995 til 30. juni 1995. (Benådningssaker.) 
Ref. S.tid. 4451 (27.9.95), Innst. S. 140, S.tid. 
3051, 3054 (28.3.96). 

12. Forslag fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, 
Anders C. Sjaastad og Petter Thomassen til end
ring i Grunnlovens§§ 54, 68, 71 og 112. (Adgang 
for Kongen til å utskrive nyvalg og adgang for 
Stortinget til å oppløse seg selv og utskrive 
nyvalg.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 4, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), lnnst. S. 153, S.tid. 3281-3288, 
3292-3293 (2.5.96). 
(Forslaget ikke bifalt med 121 mot 8 stemmer.) 

13. Forslag fra Gunnar Skaug til endring av Grunnlo
vens § 62. (Personlige sekretærers og personlige 

rådgiveres valgbarhet til Stortinget.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 8, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), lnnst. S. 168, S.tid. 3288-3292, 
3293-3294 (2.5.96). 
(Forslaget ikke bifalt- 82 stemmer for, 60 imot (to 
tredels flertall ikke oppnådd).) 

14. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
sørge for skattemessig likebehandling av statsrå
der/stortingsrepresentanter og vanlige lønnsta
kere når det gjelder drosjeutgifter ved heimreise 
fra arbeidsstedet på sein kveldstid eller nattetid. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 23.2.96 og 
23.4.96 fra finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2087, Innst. S. 179, S.tid. 
3351-3353, 3354 (7.5.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, l og SKATTER Il, 7.) 

15. Finansministerens redegjørelse om sentralbank
sjefsaken (Moland-saken). 
(Vedlegg: Kgl. res. av 24. november 1995: Stillin
gen som sentralbanksjef- fratredelse for Torstein 
Moland - midlertidig beskikkelse av Kjell Stor
vik.) 
S.tid. 1507 (30.11.95), Innst. S. 193, S.tid. 
3668-3669, 3673 (23.5.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 4.) 

16. Forslag fra Gudmund Restad, Per-Kristian Foss, 
Odd Holten, Lars Sponheim og Stephen Bråthen 
om salg av aksjer i Den norske Bank. (Ekstra 
AMS-kvote for 1996 for aksjekjøp i DnB.) 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 3930, S.tid. 3975-3999, 
4001 - 4002 (7.6.96) og ikke bifalt med 84 mot 74 
stemmer. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 2 forslag fra 
FrP ikke bifalt (levert inn etter kl. 09.00, realitets
votert over etter forretningsordenens § 28 tredje 
ledd bokstav d).) 
(Jf. Ill, 5 samt S.tid. 3894-3895 og 3931-3932.) 

17. Forslag fra Johan 1. Jakobsen, Kjellbjørg Lunde, 
Kjell Magne Bondevik, Carl l. Hagen og Lars 
Sponheim om å vurdere hensiktsmessigheten i at 
embets- og tjenestemenn oppnevnes som medlem
mer i offentlige utvalg og vurdere en styrking av 
Stortingets utredningskapasitet. 
Dok. 8: 101, ref. S.tid. 4241-4243, S.tid. 
4302-4308, 4312 (14.6.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. Forslagets 
punkt I om et utvalg til å vurdere styrking av Stor
tingets utredningskapasitet bifalt med 60 mot 4 7 
stemmer. Forslagets punkt Il ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 6.) 

18. Godtgjørelser m. v. for stortingsrepresentantene 
og regjeringens medlemmer. (Etablering av en 
uavhengig lønnskommisjon for framtidig fastset
telse av årlig godtgjørelse.) 
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Innst. S. 282, S.tid. 4619-4621, 4711-4712 
(21.6.96). 

19. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli -
31. desember 1995. (Bruk av forskriftshjemler.) 
Ref. S.tid. 2932 (19.3.96), Innst. S. 296, S.tid. 
4763-4765 (26.9.96). 

20. Forslag fra Carl I. Hagen om mistillit mot statsråd 
Kjell Opseth for behandlingen av Fjeld-kommisjo
nens rapport. 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 2408-2413 (20.2.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. RIKSREVISJONEN Il, 14.) 

21. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin
get til Regjeringen 1995-96. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

22. Forslag fra Carl I. Hagen til endring av Grunnlo
vens§§ 20, 30 og 86. (Riksretten.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om manglende systemer 

i Regjeringen og statsforvaltningen for å sikre at 
skattereglene blir fulgt ved bruk av drosje mellom 
arbeidssted og hjemsted, S.tid. 312-313 
(25.10.95). 
(Jf. Il, 14 og SKATTER Il, 7.) 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om hvilke hen
syn som tas til menneskerettighetene i Regjerin
gens profilering av norsk næringsliv i utlandet, og 
hva Regjeringen vil foreta seg når det gjelder 
norsk næringslivs engasjement i f.eks. Nigeria, 
S.tid. 1393-1394 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Statsministerens 
uttalelse i nyttårstalen om forholdet mellom det 
offentliges ansvar og foreldres ansvar for barn, 
S.tid. 2088 (24.1.96). 

4. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen, framsatt av Gud
mund Restad om det er korrekt at finansministeren 
har instruert departementets medlem av Grønn 
skattekommisjon om å gå imot en utvidelse av 
COravgiften, S.tid. 3878 (5.6.96). 
(Jf. sak 6.) 

5. Spm. ved møtets slutt fra Johan J. Jakobsen om 
Statens Bankinvesteringsfonds nært forestående 
salg av statlige aksjer i Den norske Bank, i lys av 
et forslag om en ekstra AMS-kvote for aksjekjøp i 
Den norske Bank som er varslet til behandlingen 
av revidert nasjonalbudsjett, S.tid. 3882-3887 
(5.6.96). 
(Jf. Il, 16.) 

6. Spm. ved møtets slutt fra Erik Solheim om Regje
ringens handlemåte overfor Grønn skattekommi
sjon, S.tid. 4098-4105 (10.6.96). 
(Jf. sak 4 og Il, 17.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens j(d/esbevilgning for represen
tasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
20 

21 
Statsministerens kontor 
Statsrådet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen om å be Regjeringen 

si nei til søknaden fra Norway Seafoods AS om 
konsesjon for kjøp av aksjer i Melbu Fiskeindu
stri. 
Dok. 8: 112 (1995 - 96), ref. S.tid. 63-65 (8.10.96), 
og vedtatt ikke tatt under behandling. 
(3 forslag om behandlingsmåten, herav l fra A om 
ikke å ta saken under behandling, bifalt.) 

2. H.M. Kongens tale til det 141. Storting ved dets 
åpning (Trontalen) og Melding om Noregs rikes 
tilstand og styring i tida etter siste melding. 

S.tid. 5-19 (2.10.96), S.tid. 143-292 (trontalede
batt 16.-17.10.96). 
(18 forslag, hvorav 3 fra H sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, og 4 bifalt, 
henholdsvis fra FrP, KrF, H og Sp.) 

3. Meddelelse fra statsminister Gro Harlem Brundt
land om Regjeringens avskjedssøknad. 
S.tid. 343 (23.10.96). 

4. Brev fra Statsministerens kontor, datert 25. okto
ber 1996 om at l) Regjeringen Harlem Brundt
land, etter søknad, gis avskjed fra 2 5. oktober 
1996 kl. 1230. 2) Regjeringen Jagland utnevnes 
fra samme tidspunkt. 
S.tid. 345 (29.10.96). 

5. Brev fra Statsministerens kontor, datert 25. okto
ber 1996, omfordeling av departementene mellom 
statsrådets medlemmer. 
S.tid. 345 (29.10.96). 

6. Brev fra Statsministerens kontor, datert 25. okto
ber 1996, om utnevnelse av statssekretærer. 
S.tid. 345-346 (29.10.96). 

7. Statsminister Thorbjørn Jaglands regjeringserklæ
ring. (Økologisk bærekraftig samfunn; sysselset
ting; offensiv nærings- og distriktspolitikk; utdan
ning for barn, ungdom og voksne; helsetjenester; 
eldreomsorg; kriminalitet; offentlig sektor; inter
nasjonalt samarbeid; Det norske hus år 2000.) 
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S.tid. 346-347 (29.10.96), S.tid. 370-444 
(30.10.96). 

8. Brev fra Statsministerens kontor, datert l. novem
ber 1996, om utnevnelse av statssekretærer. 
S.tid. 539 (4.11.96). 

9. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin
get til Regjeringen 1995-96. 
St.meld. 50 (1995-96), ref. S.tid. 4767 (30.9.96), 
Innst. S. 22, S.tid. 604-605, 607 (5.11.96). 

l O. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen l. halvår 1996. 
Dok. 7A, ref. S.tid. 27, Innst. S. 23, S.tid. 605, 607 
(5.11.96). 

11. Brev fra Statsministerens kontor, datert 
15. november 1996 om overføring av styring av 
Administrasjonsdepartementet fra statsråd Sylvia 
Kristin Brustad til statsråd Terje Rød-Larsen og 
utnevnelse av statssekretær. 
S.tid. 931 (18.11.96). 

12. Brev fra Statsministerens kontor datert 
22. november 1996 om: l) Ansvarsdeling mellom 
utenriksministeren og statsråden for næringssaker 
i handelspolitiske spørsmål. 2) Ansvarsfordeling 
mellom statsråden for energisaker og statsråden 
for næringssaker. 
S.tid. 1279 (25.11.96). 

13. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa skal 
gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplek
set som nå kalles «Fideco-saken» og den befat
ning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde 
med sakskomplekset. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1276, S.tid. 1354-1358 
(26.11.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

14. Brev fra Statsministerens kontor datert 
29. november 1996 om endring i Regjeringens 
sammensetning og skifte av statssekretær. 
(Avskjed for Terje Rød-Larsen som planleggings
minister; nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas 
utnevnes til statsråd og overtar styret av Administ
rasjonsdepartementet og Planleggingsavdelingen i 
Finans- og tolldepartementet.) 
S.tid. 1481 (3.12.96). 

15. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 20 og 
21.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1005, lnnst. S. 50, S.tid. 1654, 
1658 (12.12.96). 

16. Forslag fra Carl I. Hagen om mistillit mot statsråd 
Kjell Opseth for behandlingen av Fjeld-kommisjo
nens rapport. 
(Vedlegg til innst.: 1.-11. Brevveksling mellom 
kontroll- og konstitusjonskomiteen, Barne- og fa
miliedepartementet og Samferdselsdepartementet 
med undervedlegg. 12. Referat fra fire åpne hørin
ger 17.-20.9.96.) 
Dok. 8: 49 (1995-96), ref. S.tid. 2408-2413 
(20.2.96), Innst. S. 32, S.tid. 1741-1779 (17.12.96) 

og avvist. (Mistillitsforslag fra Sp og FrP ikke 
bifalt med 102 mot 31 stemmer.) 

17. Brev fra Statsministerens kontor datert 18. desem
ber 1996 om endring i Regjeringens sammenset
ning og skifte av statssekretær. (Avskjed for Grete 
Faremo som energiminister; stortingsrepresentant 
Ranveig Frøiland ny energiminister.) 
S.tid. 1821 (18.12.96). 
(Jf. sak 32.) 

18. Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og 
regjeringens medlemmer. 
(Vedlegg: Innstilling av 11.12.96 fra Stortingets 
lønnskommisjon.) 
Innst. S. 94, S.tid. 1835-1836 (20.12.96), 1898 
(21.12.96). 

19. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1995-30. juni 
1996. (Utnevnelse av embetsmenn til politiske 
stillinger.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 
1995-30. juni 1996. 2. Oppgåve frå departementa 
pr. 30. juni 1996 over konstitueringar i embete og 
over mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 342, Innst. S. 98, S.tid. 
2048-2049, 2062 (21.1.97). 
(Jf. sak 33 og Ill, 5.) 

20. Forslag fra Carl l. Hagen om at det opprettes en 
egen stortingskomite i henhold til Forretnings
ordenens § 14 for å undersøke påstandene fra førs
testatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngri
pen fra Regjeringens side i en verserende etter
forskning underlagt påtalemyndigheten. (Berge 
Furre-saken.) 
(Vedlegg: l. Brev av 17.1.97 fra Oslo Statsadvoka
tembeter, Lasse Qvigstad, til riksadvokat Georg 
Rieber-Mohn. 2. Pressemelding av 18.1.97 fra ass
.riksadvokat Tor Aksel Busch til Justisdeparte
mentet.) 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2131, S.tid. 2148-2162 
(28.1. 97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. sak 32.) 

21. Brev fra Statsministerens kontor datert 5. februar 
1997 om endring i Regjeringens sammensetning 
og skifte av statssekretær. (Avskjed for Anne Holt 
som justisminister; forbundsnestleder Gerd-Liv 
Valla ny justisminister.) 
S.tid. 2264 (5.2.97). 

22. Regjeringsprotoko/lene for tidsrommet l. januar 
1996-30. juni 1996. (Bruk av forskriftshjemler; 
utleie av arbeidskraft.) 
Ref. S.tid. 342, Innst. S. 111, S.tid. 2306-2307, 
2324 (6.2.97). 

23. Gave fra Stortinget og Regjeringen i forbindelse 
med DD. MM. Kongens og Dronningens 60-års 
fødselsdager i 1997. (Pengegave til innredning av 
Slottet.) 
Innst. S. 119, S.tid. 2482 (21.2.97). 

24. Interp. fra Ola T. Lånke om hvilke verdier og nor-
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mer som skal være grunnleggende i Det norske 
hus. 
S.tid. 2513-2524 (26.2.97). 
(l forslag fra KrF om å styrke etikkundervisning 
innen høyere utdanning og bedre etisk standard i 
nærings- og finansmiljøene bifalt.) 

25. Interp. frå Jorunn Ringstad om Fase Il i organisa
sjonsutviklinga i politi- og lensmannsetaten. 
S.tid. 2666-2672, 2674-2676 (11.3.97). 
(2 forslag fra Sp, bifalt med 52 mot 46 stemmer 
etter debatt om nødvendigheten av å votere over 
forslag som også er uttrykt i enstemmige komite
merknader.) 

26. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om 
utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter 
klimaforhandlingene i Kyoto.) 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 179, S.tid. 
3231-3269 (12.5.97) og avvist. 
(Forslaget, framsatt av Sp, KrF og Gunn Karin 
Gjul (A), ikke bifalt med 45 mot 58 stemmer. 4 
forslag fra SV med støtte fra KrF og Sp ikke 
bifalt.) 

27. Grunnlovens § 75 h. Forslag om endring av Stor
tingets forretningsorden § 48 og § 49. (Gjennom
føring av høringer på bakgrunn av den grunnlovs
festede innkallingsrett; Berge Furre-saken.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Presidentskapets 
uttalelse 6.5.97 til kontroll- og konstitusjonskomi
teen.) 
Innst. S. 192, S.tid. 3484-3519, 3522-3523 
(26.5.97). 
(l forslag fra RV trukket.) 
(Jf. sak 32.) 

28. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 
realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1996. 
Dok. 7B, ref. S.tid. 3003, lnnst. S. 209, S.tid. 
3619-3620, 3644-3645 (2.6.97). 

29. Regjeringsprotoko//ene for tidsrommet l. juli 
1996-30. desember 1996. (Benådningssaker; for
skrifter.) 
Ref. S.tid. 3092, Innst. S. 208, S.tid. 3620, 3645 
(2.6.97). 

30. Langtidsprogrammet 1998-2001. (Det norske 
hus; Norge i 2001 og 2005.) 
(Særskilt vedlegg: Fakta og analyser. (Befolkning; 
de økonomiske perspektivene; miljø og bærekraf
tig utvikling; offentlig sektor; sysselsetting; næ
ringsliv; energi og petroleum; utdanning, forsk
ning og kompetanseutvikling; kultur, frivillige 
organisasjoner og innvandreres levekår; inntekt og 
levekår; helse- og sosialtjenester og trygd; interna
sjonale utviklingstrekk.) Inntatt i innst.: Brev av 
26.5.97 fra planleggings- og samordningsministe
ren om økonomien.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 211, S.tid. 
3648-3734 (3.6.97). 
( 4 forslag, hvorav l fra A og SV med støtte fra Sp 
om at sykelønnsordningen opprettholdes - bifalt. 
3 forslag fra SV ikke bifalt.) 

31. Forslag fra Kristin Halvorsen, Erik Solheim og 
Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, 
allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle 
forholdene rundt Regjeringens og Stortingets 
saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig 
vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for C02• 

Dok. 8: 99, ref. S.tid. 3734, S.tid. 3778-3785, 
3814-3815 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

32. Redegjørelse av statsministeren i tilknytning til 
meldingen av 5. desember 1996 fra Stortingets 
kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og 
sikkerhetstjeneste (Berge Furre-saken, tilleggsre
degjørelse fra justisminister Anne Holt, avskjeds
søknad fra statsråd Grete Faremo). 
(Vedlegg til innst.: Referat fra tre åpne komitehø
ringer.) S.tid. 1717-1724, 1739 (16.12.96), lnnst. 
S. 235, S.tid. 3920-3948, 3958-3959 (10.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. (Redegjørel
sen ble etter en kort debatt sendt kontroll- og kon
stitusjonskomiteen.) 
(Jf. sakene 17, 20 og 27.) 

33. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
utarbeide retningslinjer som kan bidra til å trekke 
opp klarere grenser mellom embetsverk og poli
tisk ledelse i departementene, og mellom embets
verket og andre tunge samfunnsaktører og -inter
esser. 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1659, Innst. S. 261, S.tid. 
4517-4519, 4548 (19.6.97). 
(Forslaget i en noe endret form, framsatt av Sp, 
KrF, Roy N. W etterstad og Arne Haukvik, ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om retningslinjer og 
karantenetid enstemmig bifalt.) 
(Jf. sak 19 og Ill, 5.) 

34. Forslag fra Carl I. Hagen om å innføre et regelverk 
for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmed
lemmer og medlemmer i departementenes poli
tiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskas
sen etter utgiftens årsak. 
(Vedlegg: Brev av 17.3.97 fra statsministeren til 
Carl I. Hagen.) 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 2980 (17.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

3 5. Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstin
get til Regjeringen l. juli 1996-30. juni 1997. 
St.meld. 63. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om informasjon til 

allmennheten om den såkalte Rød-Larsen/Fideco
saken, S. tid. 1359-1360 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om ukultur i det offent
lige beslutningssystem med såkalte «vennetjenes
ter» som påvirkningsmetode - i forbindelse med 
Terje Rød-Larsen-saken, S.tid. 1360-1361 
(27.11.96). 
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3. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om offentlighet 
omkring arbeidet i de råd som ble varslet i regje
ringserklæringen, S.tid. 1510-1511 (4.12.96). 
(Jf. sak 7.) 

4. M.spm. fra Erik Solheim om offentlighet omkring 
rådsstrukturen i samband med Det norske hus, 
S.tid. 1511-1512 (4.12.96). 

5. M.spm. fra Per-Kristian Foss om en tiltagende 
sammenblanding av embetsverkets forvaltnings
oppgaver og departementsledelsens politiske opp
gaver, S.tid. 1516 (4.12.96). 
(Jf. Il, 19 og 33.) 

6. M.spm. fra Øystein Hedstrøm om at ny barnelov 
og nytt bidragssystem igjen er utsatt, og om å 
benytte en settestatsråd i s1uttbehandlingen, da 
statsråden er leder av Arbeiderpartiets kvinnebe
vegelse, S.tid. 1622-1623 (11.12.96). 

7. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om full åpenhet i 
forbindelse med Regjeringens varslede rådsmø
ter, S.tid. 2169 (29.1.97). 
(Jf. sak 3.) 

8. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at tidlegare jus
tisminister Andreas Cappelen har brote teieplikta 
og uttalt seg om grunnlaget for telefonavlytting i 
ei bestemt sak, S.tid. 2189 (29.1.97). 

9. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om ev. omtale i 
langtidsprogrammet av tiltak for å endre delings
modellen, arbeidsmarkedspolitikken og formues
skatten, da næringsmeldingen er utsatt, S.tid. 
2266-2267 (5.2.97). 

l O. M.spm. fra Kristin Halvorsen om hvorvidt For-

svaret vil bli holdt utenom langtidsprogrammet 
som nå skal legge fram, S.tid. 2492 (26.2.97). 

11. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor statsminis
teren prioriterte tilstedeværelse ved Ski- VM, når 
kongen selv reiste til Oslo for å lede statsrådet, 
S.tid. 2686-2687 (12.3.97). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor Statsminis
terens kontor har vurdert spørsmålet om å slå sam
men trontalen og rikets beretning til en tale pre
sentert av statsministeren, S. tid. 2687-2688 
(12.3.97). 

13. M.spm. fra Hans J. Røsjorde om svar på et brev til 
justisministeren om en demonstrasjon utenfor 
Stortinget holdt av sivile tjenestepliktige som 
ulovlig hadde forlatt tjenestestedet, S.tid. 3008 
(23.4.97). 

14. M.spm. fra Børge Brende om at planleggings- og 
samordningsministeren gikk ut med støtte til ini
tiativet om søndagsåpne biblioteker noen dager 
etter at kommunalministeren hadde avslått det, 
S.tid. 3011 (23.4.97). 

15. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om svar 
på eit forslag frå Kristeleg Folkeparti om ein ver
dikommisjon på bakgrunn av den verdimessige og 
moralske forvitringa samfunnet, S.tid. 
3401-3402 (21.5.97). 

16. Sp.spm. fra Sonja Sjø/i, framsatt av Jan Petersen 
om når Regjeringen vil fremme forslag om en ny 
mak/utredning, i samsvar med Stortingets vedtak, 
S.tid. 3743-3744 (4.6.97). 
(Jf. Il, 2.) 
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REGJERINGEN OVERSENDT 

l. Forslag fra stortingsrepresentanter, partigrupper og komiteer. (Forslag oversendt av Stortinget uten 
realitetsvotering.) 

Il. Private forslag oversendt av Storting/Odelsting til utredning og uttalelse. (Dok. 8-forslag.) 
Ill. Erstatningssøknader og anker. 

Sakene er under gruppe I ordnet alfabetisk etter partienes navn, ev. komiteers og representanters navn, 
under øvrige grupper kronologisk etter behandlingsdato. 

(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1993-94- se Dok. 3B (1993-94), Innst. S. 121 (1993-94), S.tid. 
3679 (24.5 .94) og Dok. 7A (1994-95), Innst. S. 75 (1994-95), S.tid. 1705-1706 (20.12.94). Svar på private 
forslag- se St.meld. 49 (1993-94), Innst. S. 46 (1994-95), S.tid. 1603 (8.12.94).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1994-95- se Dok. 7B (1994-95), Innst. S. 146 (1994-95), S.tid. 
3400, 3401 (19.5.95) og Dok. 7A (1995-96), Innst. S. 37 (1995-96), S.tid. 1710, 1718 (14.12.95). Svar på 
private forslag- se St.meld. 8 (1995-96), Innst. S. 20 (1995-96), S.tid. 634, 636 (7.11.95).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1995-96- se Dok. 7B (1995-96), Innst. S. 138 (1995-96), S.tid. 
3051 , 3054 (28.3 .96) og Dok. 7A (1996-97), Innst. S. 23 (1996-97), S.tid. 605, 607 (5 .11.96). Svar på private 
forslag- se St.meld. 50 (1995-96), Innst. S. 22 (1996-97), S.tid. 604-605, 607 (5.11.96).) 
(Svar på forslag oversendt Regjeringen i 1996-97- se Dok. 7B (1996-97), Innst. S. 209 (1996-97), S.tid. 
3619-3620, 3644-3645 (2.6.97) og Dok. 7A (1997-98), Innst. S. 20 (1997-98), S.tid. 547-548 (28.11.97). 
Svar på private forslag (1.7.96-30.6.97)- se St.meld. 63 (1996-97), Innst. S. 19 (1997-98), S.tid. 547 
(28 .11.97).) 

1993-94 

l. Forslag fra stortingsrepresentanter: 
Fra repr. : 

- A: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere å inn
arbeide i straffeloven et forbud mot å inneha grove 
voldspornograjiske filmer på samme måten som vi 
har et forbud mot å inneha barnepornografiske fil
mer.» 
S.tid. 2828 (12.4.94). 

- Berge, Syver (Sp ): «Regjeringa vert oppmoda om 
å vente med å fastsetje dei endelege grensene for 
kjerneområde inntil ein har fått ein konsekvens
analyse av kva verknad dei planlagde kjerneom
råda vil ha for beitebruk og distriktet.» 
S.tid. 3346 (6.5.94). 

- Berge, Syver (Sp ): «Regjeringa vert oppmoda om 
at det for distrikt der kjerneområde er planlagt, 
vert oppnemnt eit lokalt forvaltningsråd der miljø
og landbruksstyresmaktene er med saman med 
representantar for beitebrukarane.» 
S.tid. 3346 (6.5.94). 

- Bråthen, Stephen: «Det henstilles til Regjeringen 
å vurdere utbygging av Brønnøysund flyplass slik 
at næringsutviklingen på Helgeland kan sikres.» 
S.tid. 4647 (17.6.94). 
(Jf. St.prp. 46.) 

- Dørum, Anneliese: «om at det gis billighetserstat
ning til husstander som må flytte fra egen bolig på 
Gardermoen i forbindelse med utbygging av ny 
hovedflyplass.» 
Dok. 8: 65, ref. 
S.tid. 4695 (17.6.94). 

- Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen: 
«Det henstilles til Regjeringen at arbeidet med å 
lette bedriftenes skjemabyrder fortsatt gis høy 
prioritet.» 
S.tid. 4517 (16.6.94). 
(Jf. Dok. 8: 35, Innst. S. 168.) 

- Fat/and, Gunnar: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge til grunn at byggestart for anlegg av lager og 
deponi for lavt- og middelsradioaktivt avfall i 
Himdalenførst kan finne sted etter en forutgående 
positiv uttalelse til prosjektet fra IAEA. Det forut
settes at en slik avklaring inngår som et ledd i kon
sesjonsbehandlingen.» 
S.tid. 3253 (28.4.94). 
(Jf. St.prp. l. Tillegg 4 og Innst. S. 114.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å arbeide for 
at Taiwan blir opptatt som medlem av FN.» 
S.tid. 425 (4.11.93). 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å revurdere 
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hvilke organisasjoner som gis egne tilskudd under 
post 70, og at Norges Miljøvern Forbund og Bel
lona tas med som navngitte tilskuddsmottakere 
med egen underpost.» 
S.tid. 1410 (1.12.93). 
Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å etablere et skatteregime for norsk sokkel 
som sikrer forutsigbare og tilstrekkelig gode ram
mevilkår, som bidrar til fortsatte utenlandske og 
nasjonale investeringer.» 
S.tid. 4251 (13.6.94). 
(Jf. St.meld. 26.) 

- Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme forslag til beskatningsmåter som 
ytterligere fremmer økt utvinning og forlenget 
produksjon fra eksisterende felt på norsk sokkel.» 
S.tid. 4251 (13.6.94). 
(Jf. St.meld. 26.) 
H og Ellen Christiansen oversendt fra Odelstinget 
9. mai 1994: «Det henstilles til Regjeringen å end
re fag- og timefordelingsplanene for de to siste 
årene på grunnskolens ungdomstrinn, slik at det 
åpnes for at en vesentlig del av undervisningstiden 
brukes til faglig fordypning. Det må åpnes for for
dypningsmuligheter i både teoretiske og praktiske 
fag. Fordypningsfag må gi tilleggspoeng til opp
tak ved grunnkurs hvor fordypningen er faglig 
relevant.» 
S.tid. 3573 (20.5.94). 
(Jf. Ot.prp. 21.) 
H og Ellen Christiansen oversendt fra Odelstinget 
9. mai 1994: «Det henstilles til Regjeringen å inn
føre krav om faglig fordypning for lærere som 
underviser i teorifag på grunnskolens ungdoms
trinn.» 
S.tid. 3573 (20.5.94). 
(Jf. Ot.prp. 21.) 
H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å endre 
Mønsterplanen, med sikte på innføring av fagpla
ner i grunnskolens enkelte fag, med større vekt på 
det obligatoriske fellesstoff. Progresjonen i fag
stoffet organiseres i årsplaner.» 
S.tid. 1021 (24.11.93). 

- H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å innføre 
krav omfagligfordypningfor lærere som under
viser i teorifag på grunnskolens ungdomstrinn.» 
S.tid. 1021 (24.11.93). 

- H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å innføre 
landsomfattende kunnskapsprøver i alle skriftlige 
fag i grunnskolen.» 
S.tid. 1021 (24.11.93). 
H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å innføre 
en omlegging av ressurstildelingen i høyere 
utdanning basert på en basisstøtte til institusjo
nene og et tilskudd pr. student i samsvar med Høy
res og Fremskrittpartiets merknader i innstillin
gen.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, lnnst. S. 101.) 

- H, FrP og V: «Det henstilles til Regjeringen om å 
nedsette en faglig og politisk bredt sammensatt 
trygdekommisjon som skal utrede folketrygdens 
fremtidige utfordringer. Kommisjonen bør vur
dere hvilken rolle private pensjonsordninger bør 
ha i årene fremover, og hvordan en best stimulerer 
sparing til egen alderdom.» 
S.tid. 623 (12.11.93). 

- H og Oscar D. Hillgaar: «Det henstilles til Regje
ringen snarest å foreta en gjennomgang av glide
skalaordningen med sikte på å redusere usikker
heten i planleggings- og utbyggingsforutsetnin
gene for selskapene.» 
S.tid. 4251 (13.6.94). 
(Jf. St.meld. 26.) 

- H, KrF, FrP og V: «Det henstilles til Regjeringen 
å vurdere sysselsettingspotensialet ved økt tjenes
teyting i private hjem, der det utarbeides forenk
lede regler for ansettelse, som også gir yrkesut
øveren sosiale rettigheter.» 
S.tid. 623 (12.11.93). 

- H, Sp, FrP: «Det henstilles til Regjeringen å 
benytte 2 mill. kroner fra kap. 1406, post 70 til et 
prøveprosjekt for å kalke skogsområder.» 
S.tid. 1415 (1.12.93). 

- H, SV og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å 
opprette to nye grunnkurs i den videregående 
skole, med et grunnkurs for formgivningsfag og et 
grunnkurs for handels- og kontorfag.» 
S.tid. 1022 (24.11.93). 

- H, SV og FrP: «Det henstilles til Regjeringen sna
rest å foreta en gjennomgang av dagens overfø
ringssystem med sikte på å fremme for Stortinget 
en evaluering av systemet, samt forslag til forbed
ringer.» 
S.tid. 1849 (17.12.93). 

- H, SV og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å 
øke antall nye studieplasser høsten 1994 ved bruk 
av beredskapsbevilgningen ved fremleggelse av 
Revidert Nasjonalbudsjett.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, Innst. S. 101.) 

- H og Roy N. Wetterstad: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere muligheten for at ansatte i virk
somheter som går ut av Statens Pensjonskasse, og 
som har lang tjenestetid i staten og få år igjen til 
ordinær pensjonsalder, får mulighet til å beholde 
sitt medlemskap.» 
S.tid. 3941 (6.6.94). 
(Jf. St.meld. 33.) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om å fusjonere Statens Fiskarbank med SND, 
med sikte på at SNO opprettholder de oppgaver 
Fiskarbanken har i dag.» 
S.tid. 623 (12.11.93). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen snarest å foreta 
en gjennomgang av dagens overføringssystem 
med sikte på å fremme en evaluering av systemet, 
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samt forslag til forbedringer.» 
S.tid. 878 (22.11.93). 

- H oversendt fra Odelstinget 9. desember 1993: 
«Stortinget oppmodar Regjeringa om at reg/ane 
for nærradiobingo blir justerte, slik at maksimal
grensene for utdeling av premiar kan gjere nærra
dioane meir konkurransedyktige og sikre inntekts
grunnlaget sitt.» 
S.tid. 1724 (16.12.93). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å innføre en 
utvidelse av studieåret og utdanningsstøtte i 12 
måneder fra Statens lånekasse for utdanning i 
samsvar med Høyres merknader i innstillingen.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, Innst. S. 101.) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å innføre et 
alternativt tilbakebetalingssystem for lån i Låne
kassen med mellomtermin i samsvar med Høyres 
merknader i innstillingen.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, Innst. S. 101.) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å legge frem en 
vurdering av hvordan spesialavfall skal behandles 
i fremtiden.» 
S.tid. 2937 (19.4.94). 

- Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen: 
«Det henstilles til Regjeringen å oppnevne et eget 
utvalg som får i oppdrag å foreta en bred gjennom
gang av forskningen på fiskeressursene samt for
valtning og kontroll med fiske, med sikte på å 
komme fram til en bedre forvaltning og sikrere be
standsanslag. Utvalget bør få en bred sammenset
ning fra forskningsmiljøer, forvaltningen og fra 
næringen.» 
S.tid. 1030 (24.11.93). 

- Kommunalkomiteen: «Det henstilles til Regjerin
gen om å utvide det nyopprettede beregningsut
valg med to representanter, en fra kommunene og 
en fra fylkeskommunene etter forslag fra Kommu
nenes Sentralforbund.» 
S.tid. 4492 (16.6.94). 
(Jf. St.prp. 50, Innst. S. 196.) 

- KrF (framsatt av Solveig Sollie ): «Det henstilles 
til Regjeringen å legge fram en stortingsmelding 
om funksjonshemmedes levekår.» 
S.tid. 247 (21.10.93). 

- KrF: «Regjeringa vert oppmoda til å setje ned eit 
hurtigarbeidande utval som skal vurdere måtar å 
betre finansiering og for betre å sikre langsiktige 
eigarinteresser i high-tech-prosjekt med stort ar
beidsplasspotensial og teknologi av vesentleg na
sjonal interesse.» 
S.tid. 1505 (2.12.93). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram 
en utredning om alternativ bruk av bil- og bensin
avgiften for å fremme miljø og sikkerhet i forbin
delse med bilbruk. Avgiftene bør også utformes 
slik at de fremmer bruken av nye mer miljøvenn
lige former for drivstoff.» 

S.tid. 4647 (17.6.94). 
(Jf. St.prp. 46.) 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å legge frem 
et forslag om NO x-avgift etter svensk mønster. Det 
anslås at et nivå på 200 mill. kroner i året er et 
nødvendig omfang for å ha de tilsiktede miljømes
sige effekter. Det bør vurderes om avgiften helt 
eller delvis skal tilbakeføres til næringslivet for å 
ha mest mulig positiv virkning på utviklingen av 
god miljøteknologi.» 
S.tid. 4647 (17.6.94). 
(Jf. St.prp. 46.) 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å utrede ben
sin- og bi/avgiftsspørsmålene ut fra virkninger på 
faktorer av betydning for sikkerhet og miljø. Det 
forutsettes at det samlete proveny til staten skal bli 
uendret i et år med normal bilomsetning.» 
S.tid. 4647 (17.6.94). 
(Jf. St.prp. 46.) 

- Lilletun, Jon og Sigurd Manneråk: «Det henstilles 
til Regjeringen omgående å fremme forslag til lov
festing av alle funksjonshemmedes rett til opplæ
ring på like vilkår med andre borgere.» 
S.tid. 4184-4185 (10.6.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for en 
revisjon av statens satser for bilgodtgjøring, slik at 
bi/godtgjøringa settes ned fra 3 kroner pr. kilome
ter til et nivå som stimulerer til økt bruk av andre 
framkomstmidler. Regjeringa bes også innskjerpe 
kravet om at reiser skal foregå «på den for staten 
billigste måte».» 
S.tid. 1095 (25.11.93). 

- RV: «Regjeringa blir oppmoda om å sørgj for at 
operatørselskapa sjøl skal ti/selje dei som trengs 
til drift og vedlikehald av feltet.» 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- RV: «Regjeringa blir oppmoda om å halde oppe 
den grunnleggjande, obligatorisk godkjende sik
kerhetsopplæringa på minst 80 timar, samt å 
styrke den selskapsinteme delen av sikkerhetsopp
læringa gjennom felles retningslinjer.» 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- RV: «Regjeringa blir oppmoda om å innføre lov 
om fagopplæring på norsk sokkel.» 
S.tid. 2288 (17 .2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- RV: «Regjerina blir oppmoda om å ta initiativ til å 
innføre ei øvre aldersgrense på 62 år for arbeids
takarar på kontinentalsokkelen. Pensjonsalder for 
offshore-arbeid bør setjas til 60 år med rom for å 
fratre frå 57 år til 62 år.>> 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- RV; «Det henstilles til Regjeringa at grunnkurs i 
duodji (samisk husflid) opprettholdes.» 
S.tid. 2884 (14.4.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å endre krite-
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riene i forskrifter av 25. juli 1990 om ventelistere
gistre og prioritering av pasienter slik at ventelis
tegarantien omfatter flere pasientgruppen> 
S.tid. 2980 (21.4.94). 
(Jf. Dok. 8: 17, Innst. O. 27.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å opprette et 
tidsmessig, landsomfattende register over ar
beidsrelatert sykelighet og skade, som gir data
grunnlag for rasjonell forebyggende innsats.» 
S.tid. 3541 (19.5.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å utrede hvilke 
konsekvenser avslag på uføretrygd har ført til for 
dem det gjelder.» 
S.tid. 3541 (19.5.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sikre perma
nent drift av Alternativ til Vold i Oslo og utrede 
oppretting av lignende tiltak i alle fylker.» 
S.tid. 3541 (19.5.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å prioritere for
søk og prosjekter som ivaretar jenters spesielle 
interesser og innfallsvinkler når det gjelder IT
opplæring. Det må satses på etter- og videreutdan
ningsopplegg spesielt tilpassa for kvinnelige 
lærere.» 
S.tid. 3572 (20.5.94). 
(Jf. St.meld. 24.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å satse på sko
lens egne krefter, ikke dyre konsulenter for å 
utvikle pedagogisk programvare. Lærere, elever 
og universitets- og høyskolesektoren må trekkes 
med i planlegging av innføring av IT i skolen.>> 
S.tid. 3572 (20.5.94). 
(Jf. St.meld. 24.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at 
Nasjonalt læremiddelsenter får tildelt ressurser 
som gjør senteret i stand til å bygge seg opp til å ta 
på seg disse oppgavene .... » 
S.tid. 3572-3573 (20.5.94). 
(Jf. St.meld. 24.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å utrede føl
gende momenter i forbindelse med en hovedplan 
for Nord-Norgebanen ...... » 
S.tid. 3757 (26.5.94). 
(Jf. St.meld. 28.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme lov
forslag om at Samtinget bare skal være under
ordna Stortinget, og om at forvaltningsorgan ikke 
kan overprøve Sametingets vedtak innenfor Same
tingets arbeidsområde.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at 
forvaltningsorganer som utelukkende eller i all 
hovedsak behandler saker som gjelder den 
samiske befolkning, også oppnevnes av Sametin
get og administrativt underlegges dette. Dette 
gjelder f.eks. Samisk Utdanningsråd og Rein
driftsadministrasjonen.» 

S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme de 
forslag som trengs for å sikre at inngrep i naturen i 
samiske områder- slik som mineralleiting, kraft
utbygging og vegbygging - ikke må iverksettes 
uten at Sametinget har gitt godkjenning.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme for
slag som sikrer at alle samer- uansett bosted - og 
alle som bor i området for samisk språklov skal ha 
rett til den opplæringa de trenger for å beherske 
samisk skriftlig og muntlig. For de som er over 
skolealder, skal dette gis som opplæring med 
lønn.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å fastsette bo
rettslagenes/sameienes frist for å be om gjeldsfor
handling til tidligst 1. september 1994 slik at alle 
berørte både har tid til å sette seg inn i Stortingets 
vedtak og behandle dette i borettslagets/sameiets 
organer.» 
S.tid. 4157 (9.6.94). 
(Jf. St.meld. 27.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme for
slag i forbindelse med framlegginga av statsbuds
jetet for 1995 om nødvendige tiltak og bevilgnin
ger slik at ikke de økonomiske problemene etter 
Bergen kommunes engasjement i byfornyelsen 
skal resultere i nye husleieøkninger for leieboerne 
i Bergen Bolig og Byfornyelse.» 
S.tid. 4157 (9.6.94). 
(Jf. St.meld. 27.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram for 
Stortinget en redegjørelse om omstillinga i 
Rana .... » 
S.tid. 4268 (13 .6.94). 
(Jf. St.prp. 41 og Innst. S. 175.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å overlate for
delinga av den foreslåtte bevilgninga på 77 millio
ner kroner til reindrifsavtalen for avtaleperioden 
1994-95 til Sametinget. Fordelinga kan først skje 
etter at Sametinget har foretatt sonderinger med 
begge reindriftsorganisasjonene Boazo Ealahus 
Searvi (BES, Reindriftsforbundet) og Norske 
Reindriftsamers Landsforening (NRL ).» 
S.tid. 4324 (14.6.94). 
(Jf. St. prp. 32.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å utarbeide 
minstekrav for hvilke tjenester som skal være til
gjengelige gjennom postnettet i hele landet.» 
S.tid. 4414 (15.6.94). 
(Jf. St.prp. 49.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å vurdere hvor
dan de ulike transportsystema kan bli integrert i et 
felles transportvesen.» 
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S.tid. 4415 (15.6.94). 
(Jf. St.meld. 41.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å utrede hvilke 
konsekvenser økende avslag på søknader om 
rehabiliteringspenger- tidligere medisinsk attfø
ring - har ført til for dem det gjelder.» 
S.tid. 4557 (16.6.94). 
(Jf. St.prp. 52.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme for
slag om satsendringer m. v. som kan bringe for
muesskatten for 1994 opp på 1991-nivå, dvs. slik at 
det oppnås en merinntekt på ca 2 mrd. kroner. For
slaget bes fremmet i forbindelse med statsbudsjet
tet for 1995.» 
S.tid. 4647 (17.6.94). 
(Jf. St.prp. 46.) 

- Sp og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere å benytte Oslo Sanitetsforenings Revmatis
mesykehus til et fremtidig ortopedisk verksted og 
rehabiliteringssenter for leddgiktspasienter og 
andre grupper revmatiske pasienter.» 
S.tid. 4560 (16.6.94). 
(Jf. St.prp. 47, lnnst. S. 193.) 

- Sp og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å opp
rette en ordning med prisregulering på boliger 
som omfattes av gjeldssaneringsordningen. Pris
reguleringen gjelder i 4 år.» 
S.tid. 4157 (9.6.94). 
(Jf. St.meld. 27.) 

- Sp og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: 
«Det henstilles til Regjeringen å gjennomføre en 
ordning med at det foretas en ny uavhengig vur
dering før et svangerskap eventuelt blir avbrutt 
hvis ultralyd/unn alene indikerer funksjonsfeil på 
et foster.» 
S.tid. 4564-4566 (16.6.94). 

- Sp og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: 
«Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag 
til en ny bestemmelse i lov om svangerskapsav
brudd som pålegger obligatorisk rådgivning til 
alle abortsøkende kvinner.» 
S.tid. 4564- 4566 (16.6.94). 

- Sp og RV: «Det henstilles til Regjeringen å instru
ere Postverket om ikke å legge ned postkontorer i 
1994.» 
S.tid. 1846 (17.12.93). 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge 
til rette for økt forskning med sikte på å bedre 
kunnskapen om årsaken til belastningslidelser og 
iverksette konkrete tiltak for å motvirke slike ska
der.» 
S.tid. 3541 (19.5.94). 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å iverk
sette konkrete tiltak for bedre ulykkesregistre
ring.» 
S.tid. 3541 (19.5.94). 

- Sp og SV oversendt frå Odelstinget 7. juni 1994: 
«Regjeringa vert oppmoda om å utforma eit lov
framlegg som er i samsvar med det synet at for-

valtninga av tang og tare bør heimlast i saltvass
fiskelova.» 
S.tid. 4253 (13.6.94). 
(Jf. Ot.prp. 46 og Innst. O. 52.) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
opprettholde SFL Fureneset og SFL Landvik som 
forskingsstasjonar med forskarkompetanse.» 
S.tid. 1023 (24.11.93). 

- Sp, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om, i 
den framtidige beslutningsprosessen for igangset
ting av nye produksjonsfelt for olje og gass, å 
berekne og ta med kostnader ved fJerning av inn
retningar.» 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- Sp, SV, KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å leg
gja fram forslag om innføring av obligatorisk fø
rehands kontroll av videogram og dataspel.» 
S.tid. 2828 (12.4.94). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere endring av grunnskoleloven slik at 
samisktalende barn får rett til morsmålsundervis
ning i og utenfor samiske områder også når det er 
færre enn tre elever med samisk talemål på sko
len.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 14. juni 
1994: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
om endringer i valgloven som gir adgang til å 
stemme pr. post. Forslaget legges fram i god tid 
før folkeavstemningen.» 
S.tid. 4427-4431 (16.6.94). 
(Jf. Ot.prp. 79.) 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 
1994: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag om at det skal være forbudt med forskning 
på og bruk av fostervev fra provoserte aborter.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94). 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 
1994: «Det henstilles til Regjeringen å etablere et 
fast medisinsk/etisk utvalg organisatorisk lagt inn 
under Statens helsetilsyn som overvåker abort
praksisen ved norske sykehus. Det enkelte syke
hus som foretar abort, skal rapportere til utvalget 
om sykehusets praksis for abort etter 12. svanger
skapsuke i henhold til gjeldende lov og forskrif
ter.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94). 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 
1994: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide 
klarere retningslinjer for når abort skal kunne inn
vilges etter henholdsvis 12. og 18. svangerskaps
uke med sikte på en mer samordnet praksis ved 
norske sykehus.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94). 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 13. juni 
1994: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag om ulike tiltak som tar sikte på å regulere 
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genetiske undersøkelser før 12. svangerskapsuke.>> 
S.tid. 4563-4566 (16.6.94). 

- Sp, SV, KrF, V og RV: «Under henvisning til stabi
liseringsvedtak for COrutslipp henstilles det til 
Regjeringen å utarbeide tiltaksplaner for hvordan 
vedtatt mål skal nås, herunder reduksjon av stas jo
nære og mobile utslipp og også bruk av miljøav
gifter som virkemiddel.» 
S.tid. l 134 (26.11.93). 
Sp, SV og RV: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om at lov av 6. mai 1988 om 
lønnsplikt under permittering, midlertidig settes ut 
av kraft.>> 
S.tid. 623 (12.11.93). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å gjennomgå 
grunnlaget for beregning av egenandel slik at sær
fradraget blir fratrukket inntekten før det beregnes 
egenandel.» 
S.tid. 1322 (30.11.93). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide for
skrifter for egenbetaling for hjemmebaserte tje
nester . .. » 
S.tid. 1322 (30.11.93). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen snarest å legge 
fram forslag om at forurensningsloven gjøres gjel
dende for samferdselssektoren, og at grenseverdi
ene for luftforurensning følger anbefalingene fra 
Verdens helseorganisasjon (WHO).>> 
S.tid. 2937 (19.4.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen snarest å legge 
fram en nasjonal handlingsplan med tiltak for å nå 
målsettingene om å: - redusere NO"-utslippene 
med 30 pst. innen 1998 og - stabilisere C02-

utslippene på 1989-nivå innen år 2000.» 
S.tid. 2938 (19.4.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å legge til 
grunn et overordna distriktspolitisk mål som går 
ut på å opprettholde folketallet på kommunenivå i 
distriktene.» 
S.tid. 3522 (19.5.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om at grunnfinansieringsordningen skilles ut 
fra SND og etableres som en egen institusjon. De 
øvrige arbeidsoppgavene til SNDs regionkontor 
overføres til fylkeskommunene.>> 
S.tid. 3522 (19.5.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om at SND administrativt legges under Kom
munal- og arbeidsdepartementet.>> 
S.tid. 3522 (19.5.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å revurdere 
DU-soneinndeling, og fremlegge resultatet for 
Stortinget.» 
S.tid. 3522 (19.5.94). 
Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å ta kontakt 
med forsikringsselskapa for å hindra at desse ut
viklar ein praksis der forsikring ikkje vert tilbode 
funksjonshemma og andre søkjargrupper som 

representerer ein forsikringsmessig risiko. 
S.tid. 3554 (20.5.94). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å ta kontakt 
med de andre nordiske land med sikte på et felles 
nordisk initiativ for å få iverksatt internasjonale 
tiltak mot valutaspekulasjon.» 
S.tid. 3812 (31.5.94). 

- SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å utar
beide en konsekvensanalyse om innføring av et 
øvre tak på hvor store overføringer hvert enkelt 
bruk kan motta for å bedre fordeling og styrke sys
selsetting.» 
S.tid. 1502 (2.12.93). 

- SV og RV: «Det henstilles til Regjeringen gjennom 
internasjonalt samarbeid, bl.a. med OPEC, å ta 
initiativet til tiltak for høyere oljepris på kort og 
lang sikt gjennom redusert utvinningstempo. 
Regjeringen må i et slikt samarbeid legge vekt på 
Norges vilje til redusert oljeproduksjon, både av 
hensyn til oljeinntektene på kort og lang sikt og til 
de globale klimaproblemer.>> 
S.tid. 1844 (17.12.93). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram 
forslag som sikrer staten majoriteten av aksjene i 
de forretningsbankene som staten overtok etter 
bankkrisen.» 
S.tid. 623 (12.11.93). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram en 
ajourført statusrapport om utlånsssituasjonen i 
Husbanken med oppdaterte opplysninger om 
omfanget av ekstraordinære innfrielser av lån i 
1993 og 1994.>> 
S.tid. 878 (22.11.93). 

- SV: «Med bakgrunn i dagens alvorlege sysselset
tingssituasjon vert Regjeringa oppmoda om å vur
dere å legge Rikstrygdeverkets planar om å tilba
keføre ca 12 000 uførepensjonistar under 45 år til 
arbeidslivet, til side.>> 
S.tid. 878 (22.11.93). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å omdisponere 
10 mill. kroner til oppstart av nybygg for Statens 
samiske videregående skole.>> 
S.tid. 1237 (29.11.93). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å forbeholde 
kystflåten de 40 000 tonn kysttorsk. Den resterende 
del av den norsk-arktiske torskekvoten fordeles 
etter mønsteret fra inneværende år.>> 
S.tid. 1729 (16.12.93). 
(Jf. Stp. l. Tillegg 6.) 

- SV: «3. Regjeringa vert oppmoda om å utgreie 
konsekvensen av korleis praktiseringa av dei nye 
tildelingskriteria og dei foreslåtte endringane slår 
ut for ulike grupper.» (Husbankens bostøtteord
ning.) 
S.tid. 1764 (16.12.93). 
(Jf. St.prp. 14.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere opp
retta ei eiga miljø- og ressursavdeling i Oljedirek
toratet. Dette med sikte på å bygge opp kompe-
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tanse m.a. for miljø- og ressursrekneskap til bruk 
for overordna beslutningstakarar. « 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å treffe tiltak 
som sikrar ein forsvarleg og truverdig beredskap 
for bemanna undervannsoperasjonar også i fram
tida.» 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere 
selektivt å setje ned pensjonsalderen for utsette 
arbeidstakargrupper på kontinentalsokkelen.» 
S.tid. 2288 (17.2.94). 
(Jf. St.meld. 51 for 1992-93.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram 
for Stortinget konkrete forslag som avklarer gren
seoppgangen mellom frivillig arbeid og det offent
liges ansvarsområde.» 
S.tid. 2609-2610 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 16.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å gi Lånekas
sen anledning til å oppta forhandlinger mellom 
debitor og kreditor utenfor gjeldsordningsloven, 
for å finne frivillige løsninger der dette kan 
begrense Lånekassens tap.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, Innst. S. 101.) 

- SV: «Regjeringa vert opmoda om å evaluere ram
meutnyttinga i SND med sikte på å styrke og 
bygge ut fylgjande produkt/område: ..... » 
S.tid. 3522 (19.5.94). 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere å bet
re rente- og avdragsvilkåra på risikolån-delen i 
SND for å stimulere verdi- og nyskapinga.» 
S.tid. 3522-3523 (19.5.94). 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å legge inn eit 
prøveprosjekt med tilskot øremerkt griinderar/ 
oppfinnarar under SNDs verkemiddelsett.>> 
S.tid. 3523 (19.5.94). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen i sitt arbeid å 
legge vekt på følgende prioriteringer: - Sametin
get tilføres ressurser som muliggjør Sametingets 
funksjoner som folkevalgt organ, økonomisk, poli
tisk og materielt. - Et funksjonelt selvstyre skal 
skje innenfor nasjonale rammer.>> 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen - i forbindelse 
med arbeidet med å utvikle modeller for større 
samisk selvbestemmelse og politisk innflytelse -
også å vurdere ..... >> 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om snarast råd er å 
gå gjennom avtaleverket innan reindriftsnæringa. 
Denne gjennomgangen må også omfatte regelver
ket for Omstillingsprogrammet for Indre Finn
mark. Styret for omstillingsprogrammet må ikkje 

avskjerast frå å gi tilrådingar overfor avtalepartane 
i reindriftsnæringa.» 
S.tid. 3933 (3.6.94). 
(Jf. Dok. 8: 39.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om i det vidare 
arbeidet med Omstillingsprogrammet for Indre 
Finnmark å ta omsyn til korleis fordelinga av rein
talet på dei ulike einingane skal vere. Ein må gjen
nom eit øvre tak på kor mange dyr den einskilde 
eininga kan ha, sikre at reindrifta fortsatt skal vere 
grunnlaget for den samiske kulturen.» 
S.tid. 3933 (3.6.94). 
(Jf. Dok. 8: 39.) 
Uavh: «Det henstilles til Regjeringen å endre an
settelsesprosedyrene for lederstillinger i staten, 
slik at ensidig partipolitisk rekruttering kan opp
høre.» 
S.tid. 3678 (24.5.94). 
(Jf. Innst.S. 136.) 
V: «Regjeringa vert oppmoda om å gi dei Kosovo
albanske jlyktningane som i dag er i Noreg, mel
lom anna i kyrkjeasyl, midlertidig opphald på linje 
med krigsflyktningar frå Bosnia.» 
S.tid. 247-248 (21.10.93). 
V: <<Regjeringa vert oppmoda om å fremme kon
krete tiltak for å auke rekrutteringa av innvand
rargrupper til politiyrket. Tiltaka skal ikkje 
omfatte kvotering, men rettast inn mot å oppnå ein 
sterk auke i talet på kompetente søkarar.» 
S.tid. 694 (15.11.93). 
V: «Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ til et 
tilbud om undervisning i tre semester, slik at stu
dentene kan bruke sommerhalvåret til studier og at 
eksamen kan avholdes for eksempel i august 
måned. Ordinær studiefinansiering gjøres gjel
dende for de som følger sommersemesteret.» 
S.tid. 2677 (17.3.94). 
(Jf. St.meld. 14, Innst. S. 101.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å legge forhol
dene til rette for å etablere en miljø- og naturres
sursovervåkingstjeneste, etablering av et geogra
fisk informasjonssystem (GIS), og at det utarbei
des en differensiert og bærekraftig flerbruksplan 
for Finnmarksvidda.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å legge forhol
dene til rette for at det kan opprettes enfagseksjon 
for miljø- og naturressursforvaltning under Same
tinget.» 
S.tid. 3916 (2.6.94). 
(Jf. St.meld. 52 for 1992-93.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake 
med en vurdering og forslag til tiltak i statsbud
sjettet for 1995 som kan gi Bergen og Trondheim 
kommuner hel eller delvis kompensasjon for gjeld 
kommunene har pådratt seg etter byfornyelse.» 
S.tid. 4157 (9.6.94). 
(Jf. St.me1d. 27.) 
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V: «Det henstilles til Regjeringen at det foretas 
oppdaterte risikoanalyser for hvordan en større 
atomulykke på Kola kan ramme Norge.» 
S.tid. 4453 (16.6.94). 
(Jf. St.meld. 34.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen i statsbudsjettet 
for 1995 å fremme forslag om informasjonstiltak 
overfor befolkningen i Nord-Norge om hvordan 
man beskytter seg i tilfelle av en atomulykke -
f.eks . ved utdeling av brosjyren «Atomtrusselen i 
Nord-Norge» til alle husstander i landsdelen.» 
S.tid. 4453 (16.6.94). 
(Jf. St.meld. 34.) 

Il. Private forslag: 
Forslag fra Carl l. Hagen og Lars Sponheim om 
endring i lov av 18. mai 1979 nr. 18 omforeldelse 
av fordringer. (Opphevelse av foreldelsesfrist for 

erstatningskrav - Lex El Jucan.) 
Dok. 8: 21, ref. O.tid. 123, Innst. O. 35, O.tid. 
357-360 (3.6.94). 

- Forslag fra Lisbeth Holand og Inge Myrvoll om å 
be Regjeringen foreslå endringer i offentlighets
loven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige 
organers saksbehandling. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 155, S.tid. 
4044-4048, 4070-4071 (8.6.94). 

- Framlegg frå Lars Sponheim om tiltak for å redu
sere det offentlege skjemaveldet overfor små 
bedrifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.5.94 fra stats
råd Nils Totland til familie-, kultur og administra
sjonskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 168, S.tid. 
4511-4515, 4517 (16.6.94). 

1994-95 

I. Forslag fra stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- Alvheim, John: «Det henstilles til Regjeringen å 
utvide det departementale ankeutvalg for refusjon 
av høykostmedisinsk behandling i utlandet med l 
medlem oppnevnt av Norsk Pasientforening for å 
representere pasientgruppen i ankeutvalget.>> 
S.tid. 339 (20.10.94). 

- A: «Regjeringa blir oppmoda om å gjennomføre 
nødvendige tiltak for å tryggje innanriks og utan
riks ferjefart i Noreg. Slike tiltak kan gjelde krav 
til båtar, redningsutstyr og transport av farleg 
last.» 
S.tid. 1665 (15.12.94). 

- Bråthen, Stephen: «Det henstilles til Regjeringen 
å legge frem for Stortinget en vurdering av alter
native forsvarskonsepter.» 
S.tid. 893 (1.11.94). 

- Bråthen, Stephen: «Det henstilles til Regjeringen 
å foreta endringer i reisegodsforskriftene og reise
godstariffen slik at man pr. person over 18 år, ved 
grensepassering, tollfritt kan medbringe ... » 
S.tid. 1800 (21.12.94). 

- Bråthen, Stephen oversendt fra Odelstinget 19. ja
nuar 1995: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om endring av§§ 3-4, 3-7 og 4-4 
i lov av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av alko
holholdig drikk m. v. i tråd med forslag fremsatt i 
Odelstinget 19. januar 1995.» 
S.tid. 2003 (26.1.95). 
(Jf. Ot.prp. 84 (1993-94).) 

- Bråthen, Stephen oversendt fra Odelstinget 2. mai 
1995: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag som i vesentlig grad bedrer rettsvernet for 
minoritetsaksjonærer i private aksjeselskaper, 
gjerne etter modell av «Securities Act of 1933» i 
amerikansk aksjelovgivning.» 

S.tid. 3200, 3202 (9.5.95). 
(Jf. Ot.prp. 36 (1993 - 94).) 
Christiansen, Ellen: «Det henstilles til Regjerin
gen å endre reglene for tildeling av støtte til boset
ting av flyktninger og asylsøkere slik at de statlige 
ordningene legges om fra å være slik at kommu
nene tvinges til kun å kjøpe boliger dersom de skal 
motta statlig støtte, til å være slik at kommunene 
også kan skaffe boliger gjennom leiemarkedet.» 
S.tid. 951 (2.11.94). 
Christiansen, Ellen: «Det henstilles til Regjerin
gen å innføre behandlings/rister for UD/s behand
ling av asylsøknader slik at de som sender slik 
søknad, rar en avgjørelse langt raskere enn i dag.» 
S.tid. 951 (2.11.94). 
Christiansen, Ellen: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme lovforslag om å innføre en generell 
regel om betalingsplikt for kommuner som har fer
digbehandlede pasienter i de somatiske sykehu
sene utover 14 dager, hvor spørsmålet om hvem 
som er ferdigbehandlet avgjøres av sykehuset og 
den enkelte kommune i fellesskap, og hvor tvist
tilfeller avgjøres av fylkeslegen.» 
S.tid. 3795 (7.6.95). 
(Jf. St.meld. 50 1993-94.) 
Christiansen, Ellen: «Det henstilles til Regjerin
gen å vurdere om Norge bør søke om å slutte seg 
til Dublin-konvensjonen. I mellomtiden henstilles 
det til Regjeringen om å legge frem sak for Stor
tinget hvor man definerer hvilke land som har en 
slik behandling av asylsøknader at Norge bør 
kunne følge landenes vedtak i slike saker automa
tisk.» 
S.tid. 3884 (8.6.95). 
(Jf. St.meld. 17.) 
Christiansen, Ellen: «Det henstilles til Regjerin
gen å vurdere en tredeling av flyktningbegrepet 
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slik at Norge på lik linje med flere andre land inn
fører status som «de-facto-flyktning» slik at man i 
større grad kan skille mellom de ulike grupper 
som i dag får innvilget oppholdstillatelse på 
humanitært grunnlag.» 
S.tid. 3884 (8.6.95). 
(Jf. St.meld. 17.) 
Christiansen, Ellen oversendt fra Odelstinget 
7. juni 1995: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere om fYlkeskommunenes kostnader ved å skulle 
tilby teoriopplæring for dem som ikke følger 
hovedmodellen innen yrkesutdanningene, over
skrider det beløp fylkeskommunen får beholde av 
lærlingeti l skuddet.» 
S.tid. 3938, 3975 (12.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 49.) 
Christiansen, Ellen og Stephen Bråthen: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede andre, og mer 
økonomisk edruelige skjermingsaltemativer enn 
tunnel for jernbanen gjennom Gamlebyen - ek
sempelvis muligheten for en lokkløsning.» 
S.tid. 4283 (15.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 50.) 
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen: 
«Stortinget henstiller til Regjeringen å fortsatt 
prioritere tiltak som kan virke utjevnende på 
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, både 
innenfor statlig, kommunal og privat sektor. 
S.tid. 3727 (6.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 1.) 
Finanskomiteen: «Det henstilles til Regjeringa å 
vurdere forslag i Innst. S. nr. 224 for 1994-95 i 
tråd med flertallets merknader.» 
S.tid. 4443 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- Fossli, Grethe: «Det henstilles til Regjeringen å 
utrede muligheten til å utarbeide en rapport om 
barnearbeid i forhold til varer som blir importert 
til Norge.» 
S.tid. 3672 (2.6.95). 
Fossli, Grethe: «Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere opprettelsen av et utvalg som skal se på 
om det er mulig å utvikle en merkeordning som 
kan forsikre forbrukeren om at den aktuelle varen 
ikke er tilvirket av barn.» 
S.tid. 3672 (2.6.95). 
FrP: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag til større bevilgning til medisinsk/teknisk 
utstyr til Nytt rikshospital». 
S.tid. 4049 (13.6.95). 
(Jf. St.prp. 55.) 
FrP: «Det henstilles til Regjeringen å medvirke til 
at Hjertesenteret ved Rikshospitalet flyttes over til 
Gaustad-området og tildeles nødvendig tomtea
real i nær tilknytning til det nye rikshospitalet.» 
S.tid. 4049 (13 .6.95). 
(Jf. St.prp. 55.) 
Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme forslag til endringer i straffeloven 

som fjerner behovet for to runder i rettsapparatet 
for at en frifunnet kan bli fullt renvasket, slik at en 
frikjent person sikres erstatning og oppreisning 
uten ny sak.» 
S.tid. 3448-3449 (22.5.95). 

- Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å vurdere å øke de sesongmessige arbeidstil
latelser for utenlandske sesongarbeidere utover 
5000 pr. år.» 
S.tid. 3495 (23.5.95). 
(Jf. Dok. 8: 60.) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å utrede hvilke 
muligheter en gradvis overgang til hydrogen som 
energibærer på lang sikt vil kunne representere 
for verdiskaping og miljø i Norge.» 
S.tid. 123 (11.10.94). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen om at det blir 
foretatt en bred analyse i Nasjonalbudsjettet, eller 
i en stortingsmelding, om hvilken rolle den tjenes
teytende sektor vil spille ifremtiden. En slik analy
se må ta for seg om det er hindringer i dagens lov
og regelverk, eller andre rammebetingelser, som 
gjør at denne sektors sysselsettings- og verdiska
pingspotensiale ikke blir tatt ut.» 
S.tid. 2729 (23.3.95). 

- H oversendt fra Odelstinget 7. juni 1995: «Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere å gjeninnføre 
en gjensidig prøvetid for alle lærlinger.» 
S.tid. 3938, 3975 (12.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 49.) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til 
Regjeri ngen å sørge for at det innføres obligato
riske prøver ved avslutning av kurs i norsk med 
samfunnskunnskap for fremmedspråklige 
voksne.» 
S.tid. 1013 (3.11.94). 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge frem forslag om å gjøre det mulig 
for en lærling å tegne lærlingkontrakt før fYlte 2 l 
år, uten at det stilles krav om 2 års videregående 
skole først.» 
S.tid. 2163-2164 (7.2.95). 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge frem forslag som kan sikre adgan
gen til å få lærlingplass utenfor eget fYlke.» 
S.tid. 2163-2164 (7.2.95). 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge frem forslag om en omorganisering 
av lærerutdannelsen, med sikte på differensierte 
opplegg rettet inn mot småskolen, mellomtrinnet 
og ungdomstrinnet.» 
S.tid. 2419 (7.3.95). 
(Jf. Dok. 8: 18.) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å utarbeide en opptrappingsplan for faglig 
oppdatering av lærere i grunnskolen.» 
S.tid. 2419 (7.3.95). 
(Jf. Dok. 8: 18.) 

- H og Ellen Christiansen oversendt fra Odelstinget 
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21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen legge 
frem sak om innføring av egenbetaling for studier 
på masternivå.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Jf. Ot.prp. 851993-94.) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere innført bruk av kontrakt mellom 
studenter som blir opptatt ved et norsk lærested 
under kvoteprogrammet og lærestedet som bidrar 
til at studentene etter fullført studium vender til
bake til hjemlandet.» 
S.tid. 3332 (16.5.95). 

- H og Ellen Christiansen oversendt fra Odelstinget 
7. juni 1995: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere muligheten for at de ungdommene som ikke 
makter å tilegne seg den pliktige teorien innen yr
kesutdanningen, gis anledning til å gå opp til en 
fagprøve etter en forenklet modell med yrkes teo
ri.» 
S.tid. 3937-3938, 3974-3975 (12.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 49.) 

- H og FrP: <<Det henstilles til Regjeringen å fram
skynde arbeidet med en ny langtidsmelding for 
Forsvaret og legge denne fram for Stortinget 
senest innen utgangen av 1996.» 
S.tid. 2899 (6.4.95). 
(Jf. Dok. 8: 37 (1993 - 94)) 

- H og KrF: «Det henstilles til Regjeringen, i til
knytning til en revisjon av sedelighetskapitlet i 
straffeloven, å vurdere mulige tiltak via lovverket 
for å sikre en nødvendig straffeskjerpelse i vold
tektssaker.» 
S.tid. 3974 (12.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 611993-94.) 

- H, KrF og Ellen Christiansen oversendt fra Odels
tinget 21. mars 1995: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme forslag til endring av arbeidsmiljø
loven for å løse de problemer som bestemmelser 
om midlertidige ansettelser vil kunne innebære for 
universiteter og høgskoler.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Jf. Ot.prp. 851993-94.) 

- H, SV og Ellen Christiansen: «Det henstilles til 
Regjeringa å legge fram en opptrappingsplan for 
utvidelse av skoleåret til 38 hele uker for grunn
skole og videregående skole.>> 
S.tid. 1013 (3.11.94). 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: 
«Regjeringa blir oppmoda om å utarbeide regel
verk og etablere ei ordning slik at u-landsstuden
tar kan fullføre sine studium utan å kome i konflikt 
med reglane for opphaldsløyve.» 
S.tid. 3332 (16.5.95). 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: 
«Regjeringa blir oppmoda til å vurdere tilbod om 
reisestipend i og etter studietida for at utanlands
studentar lettare skal kunne halde kontakt med 
heimlandet og vende tilbake etter avslutta stu-

dier.» 
S.tid. 3332 (16.5.95). 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: «Det 
henstilles til Regjeringen å opprette et eget VKI 
kurs i økologisk landbruk.» 
S.tid. 3555 (30.5.95). 

- Kommunalkomiteen: «Det henstilles til Regjerin
gen å utarbeide en melding med en handlingsplan 
for storbyutvikling, herunder hvilke strategier og 
virkemidler som kan ivareta de historiske verdier 
inkludert bygningsmasse og bidra til å utvikle 
stedsidentitet.» 
S.tid. 4142 (14.6.95). 
(Jf. St.meld. 14.) 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å oppnevne 
en kommisjon for gjennomgang av funksjons- og 
ansvarsfordeling mellom de ulike forvaltningsni
våene.>> 
S.tid. 290 (13.10.94). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen i forbindelse 
med fremleggelsen av salderingsproposisjonen å 
redegjøre for ulike ordninger med sterkt forhøyet 
vrakpant på eldre biler. Ved beregning av prove
nymessige virkninger må også effekten av nybil
kjøp kalkuleres inn. Vrakpantens størrelse må vur
deres ut fra hva som må til for at det skal føre til at 
større gamle biler som er trafikkfarlige og miljø
belastende kommer ut av trafikk.» 
S.tid. 738 (28.10.94). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å gjennom
føre en ny offensiv i ENØK-arbeidet basert blant 
annet på 5 følgende tiltak: ... » 
S.tid. 2814- 2815 (30.3.95). 

- KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å drøfte bru
ken av investeringsverkemidlane med landbruks
organisasjonane med sikte på å finne kriterier for 
bruken av dei, slik at små bruk og kombinasjons
bruk ikkje vert tilsidesett.» 
S.tid. 4145 (14.6.95). 
(Jf. St.prp. 61.) 

- Manneråk, Sigurd og Edvard Grimstad: «Det hen
stilles til Fiskeridepartementet å legge fram mel
ding om fiskerinæringen langs Skagerrakkysten 
og Rogaland. Meldingen skal også omfatte til
knyttede virksomheter på land og oppdrett og hav
beite.» 
S.tid. 2003 (26.1.95). 

- Nordtun, Tore: «Det henstilles til Regjeringen å 
følge videre opp NORSOK-arbeidet der det er lagt 
opp til viktige strategiske beslutninger for olje/ 
gassvirksomhet på norsk sokkel. Dette gjelder 
også beslutninger som tas om framtidig lokalise
ring av drifts- og basefunksjoner.» 
S.tid. 3304 (15.5.95). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram en 
redegjørelse for virksomheten i selskapet Conax 
AS fra stiftelsen og fram til dags dato.» 
S.tid. 497 (25.10.94). 
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(Jf. Innst. S. 4 fra konstitusjons- og kontrollkomi
teen.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å utrede hvilken 
instans som bør være viktigste saksbehandler i 
asylsøkersaker. Det er mange argumenter for å 
overføre det meste av politiets saksbehandleran
svar i slike saker til et sivilt organ.» 
S.tid. 792 (31.10.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at vi
deregående skole gis økonomiske rammer slik at 
yrkesfaglige klasser ikke må slås sammen i timer 
med allmenne fag.» 
S.tid. 1013 (3.11.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å følge opp mål
settinga om full barnehagedekning innen år 2000 
ved å legge fram en plan over hvordan full førsko
le lærerdekning skal sikres.» 
S.tid. 1013 (3.11.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å fremme for
slag om endringer i offentlighetsloven slik at 
saker som behandles etter rettspleielovene ikke 
automatisk unntas fra offentlighetens innsyn.» 
S.tid. 1061 (4.11.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram 
forslag om særlige strafferegler om brudd på 
inhabilitetsreglene.» 
S.tid. 1061 (4.11.94). 

- RV: «Regjeringa blir oppmoda om å medvirke til 
at det blir sikra vegløsning for bygda Storfjell i 
Vågan kommune, om nødvendig ved statlig til
skudd.» 
S.tid. 1114 (7.11.94). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 14.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa, som oppfølging 
av prosjektet «Lik lønn for kvinner og menn i Nor
den», å gjøre nødvendige forberedelser slik at det 
blir mulig å minske lønnsgapet mellom kvinner og 
menn ved neste hovedtariffoppgjør.» 
S.tid. 1181 (8.11.94). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen om å ta initia
tiv til at forhandlingene om handel, miljø og utvik
ling må prioriteres høgere på den internasjonale 
dagsorden, i CSD, UNCTAD, GATT og andre 
fora. Det vises til de positive erfaringer med «kli
mapanelet» (IPCC), og bes om et lignende «panel 
for handel, miljø og utvikling» m.v. 
S.tid. 1506 (30.11.94). 
(Jf. St.prp. 65 (1993-94).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for en 
utredning av forholdet til grunnlovens paragraf25 
dersom Regjeringen velger å fremme lovforslag 
som åpner for beordring som virkemiddel for å 
kunne «stille komplett styrke til riktig tid» til krig
soppdrag utenfor landets grenser.» 
S.tid. 1553 (6.12.94). 
(Jf. St.meld. 46 (1993-94).) 

- RV oversendt fra Odelstinget 14. februar 1995: 
«Det henstilles til Regjeringa å innarbeide i for
skriftenes bemanningsnorm at førskolelærere som 

er tilsatt for å arbeide spesielt med funksjonshem
mede barn, skal komme i tillegg til førskolelærere 
som arbeider med hele barnegruppa.» 
S.tid. 2370 (23.2.95). 
(Jf. Ot.prp. 68 (1993-94).) 

- RV oversendt fra Odelstinget 14. februar 1995: 
«Det henstilles til Regjeringa å legge fram forslag 
om lovfesting av minimumskrav til bemannings
og area/normer for barnehagen.» 
S.tid. 2370 (23.2.95). 
(Jf. Ot.prp. 68 (1993-94).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram 
forslag til endringer i Konkurranseloven som sik
rer lokale leverandører adgang ti/lokal varehan
del.» 
S.tid. 2434-2435 (7.3.95). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram 
forslag til endringer i Konkurranseloven som sik
rer produksjonsindustrien rett til egendistribu
sjon.» 
S.tid. 2435 (7 .3.95). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å utrede et na
sjonalt system for biltrafikkbegrensning i byer og 
tettsteder bygget på den norske «KØFRI»-teknolo
gien. 
S.tid. 2744 (28.3.95). 
(Jf. Dok. 8: 62 (1993-94).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å ta hensyn til 
de sterke protestene fra miljøorganisasjoner og 
lokalbefolkninga mot planene for et trekantsam
band mellom kommunene Bømlo, Stord og Sveio.» 
S.tid. 3201 (9.5.95). 
(Jf. St.meld. 21.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å utrede funk
sjonsområde og juridisk status for et eldreombud, 
og så legge fram forslag om oppretting av en 
landsdekkende e/dreombudsordning.» 
S.tid. 3495 (23.5.95). 
(Jf. Dok. 8: 56.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å innarbeide 
midler i statsbudsjettet for 1996 slik at det blir 
mulig å heve kvinnelønna for å oppnå likelønn i 
offentlig sektor.» 
S.tid. 3727 (6.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 1.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å utrede behov, 
retningslinjer og organisasjonsmodell m.v. for en 
ombudsordning for brukere av offentlige stønads
ordninger, et såkalt rettferdighetsombud. For
målet med ombudet skal bl.a. være å bistå perso
ner som ikke når fram i forhold til hjelpeapparatet, 
styrke rettssikkerheten og synliggjøre mangler ved 
det «sosiale sikkerhetsnettet».» 
S.tid. 3793 (7.6.95). 
(Jf. St.meld. 50 1993-94.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for ret
ningslinjer og tiltak som sikrer tegnspråk- og 
norskopplæring for døve og sterkt hørselshem
mede barn under skolepliktig alder .... » 
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S.tid. 3816-3817 (7.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 45.) 
RV: «Det henstilles til Regjeringa å stanse tvangs
deportasjonene av tamilske asylsøkere.» 
S.tid. 3884 (8.6.95). 
(Jf. St.meld. 17.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å innføre auto
matisk rett til opphold på humanitært grunnlag for 
enslige mindreårige flyktninger.» 
S.tid. 3884-3885 (8.6.95). 
(Jf. St.meld. 17.) 

- RV: «Regjeringa blir oppmoda om å utarbeide 
utkast til lov om erstatning til dei som vart loboto
mert ved norske sjukehus. Lovarbeidet skal leggje 
til grunn at det å ha vori utsett for lobotomi i seg 
sjøl gir grunnlag for erstatning frå det offentlege.» 
S.tid. 3973 (12.6.95). 
(Jf. St.prp. 44.) 

- RV oversendt fra Odelstinget 8. juni 1995: «Det 
henstilles til Regjeringa å utrede Statens telefor
valtnings ressurser og muligheter til å håndheve 
konsesjonsvilkårene. Stortinget ber Regjeringa 
legge fram forslag til tiltak for nødvendig opprust
ning av Statens teleforvaltning i forhold til de opp
gavene som skal ivaretas.» 
S.tid. 4265, 4288 (15.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 36.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa om å legge fram 
en plan for gjennomføring av likelønn i offentlig 
sektorfram mot år 2000. Planen legges fram i for
bindelse med framlegging av statsbudsjettet for 
1996.» 
S.tid. 4390 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 51.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å anmode for
sikringsselskapene i Norsk Naturskadepool om å 
gjennomføre erstatningsoppgjørene etter flomska
dene i juni 1995 uten å gjøre bruk av retten til av
korting i erstatningsbeløpene med begrunnelse i 
bygningsmessige eller konstruksjonsmessige 
mangler.» 
S.tid. 4442 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for en 
registrering av de tilfelle der skadelidte etter flom
men i juni 1995 ikke hadde gyldig forsikringsav
tale da flommen kom, og vurdere muligheten for å 
yte erstatning i hvert enkelt tilfelle, slik at disse 
personene ikke blir økonomisk skadelidende etter 
naturkatastrofen.» 
S.tid. 4442 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å nedsette en 
flomkommisjon for å gå gjennom både hvordan 
flomsikringsarbeidet er blitt gjennomført i år og 
hvordan flomsikringsarbeidet må legges opp i 
framtida. Kommisjonen bør bestå av uavhengige 
sakkyndige og av representanter for de ulike kate
gorier av flomofre, dvs. bl.a. gårdbrukere, hus-

eiere og kommunale myndigheter flom-
områdene.» 
S.tid. 4442 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- Sollie, Solveig: «Det henstilles til Regjeringen å 
utarbeide en handlingsplan på det familieforebyg
gende området som inneholder tiltak og virkemid
ler for å styrke familien og ekteskapet med sikte 
på å gi barna en mest mulig stabil og trygg opp
vekst.» 
S.tid. 355 (20.10.94). 

- Sortåsløkken, Magnar: «Det henstilles til Regje
ringen å utarbeide et felles regel verk for norske 
sykehus som klart begrenser eller stopper legenes 
muligheter til å konkurrere med sine egne ar
beidsgivere og utnytte sin egen arbeidsplass til 
personlig vinning.» 
S.tid. 388-389 (21.10.94). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen i salderingspro
posisjonen å gjøre rede for den statlige medfinan
siering for ordningen med avtalefestet førtidspen
sjon for kommunesektoren for året 1995 når det 
gjelder 64-åringer.» 
S.tid. 1180 (8.11.94). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringa gjennom Stat
kraft SF å sørge for at Hafslund Metall blir tildelt 
langsiktige kraftkontrakter i tråd med intensjonene 
i St.prp. 104 for 1990-91.» 
S.tid. 1251-1252 (9.11.94). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide for
skrifter for egenbetaling av hjemmebaserte tjenes
ter slik at: ... » 
S.tid. 1318-1319 (10.11.94). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å gjennomgå 
grunnlaget for egenandel slik at særfradraget blir 
fratrukket inntekten før det beregnes egenandel.» 
S.tid. 1319 (10.11.94). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram en 
Stortingsmelding om Barentssamarbeidet.» 
S.tid. 2078 (31.1.95). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram et 
forslag til samlet plan for petroleumsvirksomheten 
på etablerte felt kombinert med en utbyggingsplan 
for nye felt, der hensynet til miljø og bærekraftig 
ressursutnytting, sysselsetting og distriktspolitiske 
hensyn blir vektlagt.» 
S.tid. 2511 (9.3.95). 
(Jf. St.prp. 25.) 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ 
overfor kommunene for å få utnyttet avgass fra 
avfallsdeponier til energiproduksjon. Regjeringen 
bes om i statsbudsjettet for 1996 å legge fram for
slag om tilskuddsordning til kommunene for byg
ging av utvinningsan1egg for metan ved avfallsde
poniene.» 
S.tid. 3398 (18.5.95). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere å øre
merke til kulturminnevernet JO% av de tippemid-
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lene som fordeles til kulturformål.» 
S.tid. 3398 (18.5.95). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å arbeide for at 
det innarbeides en sosial klausul i WTO som inklu
derer regler for å motvirke barnearbeid.» 
S.tid. 3672 (2.6.95). 

- Sp oversendt fra Odelstinget 2. juni 1995: «Det 
henstilles til Regjeringen å utrede alternative eier
og organisasjonsmodeller for forretningsbankene , 
som kan sikre nasjonal styring og enbredere repre
sentasjon i i de styrende organer i forretningsban
kene .... » 
S.tid. 4310- 4311,4315 (16.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 33.) 

- Sp, H og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å gå 
meir aktivt inn for å løyse area/spørsmål ved ma
keskifte der staten bandlegg private areal ved 
utbygging eller fredingsvedtak.» 
S.tid. 1403 (11.11.94). 

- Sp, H og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge frem en plan for hvorledes de nasjonale for
pliktelser til å opprettholde tilbud om små fag i vi
deregående skole (landslinjer) skal ivaretas. Pla
nen bes fremlagt slik at saken kan behandles sam
men med forslaget til statsbudsjett for 1996.» 
S.tid. 4273 (15.6.95). 
(Jf. St.prp. 58.) 

- Sp og KrF: «Regjeringa blir oppmoda om å vur
dere fagkunneprinsippet og teieplikta etter lege
lova for personale ved AMK-sentralane på nytt.» 
S.tid. 433 (24.10.94). 

- Sp og KrF: «Regjeringa blir oppmoda om å leggje 
fram ei oversikt over korleis dei sentralane som er 
tildelt tresifra nummer, fungerer, og kva plan 
Regjeringa har for samordning av varslingssent
ralane for brann, politi og helsevesen til det felles
europeiske alarrnnummer 112.» 
S.tid. 433 (24.10.94). 

- Sp og KrF oversendt fra Odelstinget 24. oktober 
1994: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
lovendringsforslag som gir pårørende rett til per
misjon fra arbeidet i inntil 2 år for å pleie eldre 
og/eller funksjonshemmede familiemedlemmer 
med bibehold av lønns- og konkurranseansien
nitet.» 
S.tid. 1057 (4.11.94). 
(Jf. Ot.prp. 50 og 90 for 1993-94, Innst. O. 2.) 

- Sp og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å se på 
regelverket slik at eldre arbeidstakere kan få en 
mer verdig avslutning på sin yrkeskarriere enn 
hva tilfellet ofte er i dag.» 
S.tid. 1180-1181 (8.11.94). 

- Sp og RV: «Det henstilles til Regjeringen å dispen
sere fra Forskrift om taksering og erstatning av 
naturskader, fastsatt ved kongelig resolusjon av 
2. juni 1995, § 17 Utmåling av erstatningsbeløp 
slik at objekter som er forsikret og objekter som 
ikke kan forsikres, behandles likt når det gjelder 
egenandel og erstatning.» 

S.tid. 4442 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- SP og RV: «Det henstilles til Regjeringen å la sta
ten ved Norges vassdrags- og energiverk ha an
svaret for planlegging, bygging og vedlikehold av 
jlomforbygninger .» 
S.tid. 4442 (19.6.95). 
(Jf. St.prp. 72.) 

- Sp og SV oversendt frå Odelstinget 13. desember 
1994: «Regjeringa vert oppmoda om å leggje fram 
ei stortingsmelding med ein samla strategi for å 
sikre norsk eigarskap i næringslivet.» 
S.tid. 1687-1688 (19.12.94). 
(Jf. Innst. O. 16.) 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen om å 
bidra til at ELSAM-avtalen formuleres på en slik 
måte at det gis mulighet til reforhandling etter 10 
år med tanke på å tilpasse avtalen til f.eks. even
tuelle endringer i forsyningssituasjonen.» 
S.tid. 3628 (1.6.95) . 
(Jf. St.prp. 37.) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge fram en sak om videre framdrift og finansie
ring til drifts- og vedlikeholdssenter ved Loran 
C-stasjonen i Bø i Vesterålen.» 
S.tid. 1113-1114 (7.11.94). 
(Jf. Budsjett-innst. S. 14.) 

- Sp, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å 
kome med eit framlegg om å skipa eit Lulesamisk 
museum i Lulesamisk senter Arran som kjem 
under den ordinære tilskottsordninga for 
museum.» 
S.tid. 1180 (8.11.94). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere å øke tilsagnsfullmakten til Vikingmuseet 
på Borg over Kulturdepartementets budsjett, kap. 
320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale 
kulturbygg fra 10 til 12,25 mill. kroner i forbin
delse med Salderingsproposisjonen.» 
S.tid. 1180 (8.11.94). 

- Sp, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om at 
kontraktsstøtte til nybygging og større ombygging 
av fiskefartøy vert gjeve til fiskefartøy av alle stor
leikar.» 
S.tid. 1403 (11.11.94). 

- Sp, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å 
innføre OECD-finansiering av skipskontraktar.» 
S.tid. 1403 (11.11.94). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
utarbeide en plan for fornying av fiskeflåten. Pla
nen må inneholde en vurdering av finansierings
ordninger, og en differensiert struktur må sikres. 
Planen legges fram for Stortinget i form av en 
melding eller på annen egnet måte.» 
S.tid. 1403 (11.11.94). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
sørge for at det ikke blir gitt garantier for eksport 
til Iran.» 
S.tid. 2078 (31.1.95). 
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- Sp, SV og KrF: «Regjeringa blir oppmoda om å 
auke kvota for studentar frå utviklingsland til 
1200.» 
S.tid. 3332 (16.5.95). 

- Sp, SV og KrF: Det henstilles til Regjeringen å 
utrede og vurdere hvordan Norge kan avhjelpe 
utviklingslands gjeldsbyrde gjennom kjøp av 
gjeld.» 
S.tid. 3671 (2.6.95). 
(Jf. St.meld. 26.) 

- Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 8. juni 
1995: «Det henstilles til Regjeringen å utrede opp
rettelse av kontrollordninger for å kontrollere inn
hold i videoer på bestilling, dataspill og datapro
grammer som overføres i telenettet.>> 
S.tid. 4264, 4287 (15.6.95). 
(Jf. Ot.prp. 36.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å sikre at den 
nye Post- og girobanken får hovedansvaret for 
statens betalingsformidling.» 
S.tid. 77-78 (6.10.94). 
(Jf. St.prp. 38 (1993-94).) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge spørs
målet om en ny kanal i NRK fram for Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 42 
for 1993-94 om kringkasting og dagspresse.» 
S.tid. 1181 (8.11.94). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å foreta slik for
deling av torskekvotene mellom flåtegruppene i 
fiskerinæringa: For 1995 fordeles 70% av ressur
sene til konvensjonelle redskaper og 30% til trål.» 
S.tid. 1403 (11.11.94). 

- SV: «Etter Scandinavian Star-ulykken blei det 
nedsatt to utvalg for å vurdere sikkerheten på pas
sasjerskip i rute på skandinaviske havner og 
fremme forslag i tråd med disse vurderingene. Det 
henstilles til Regjeringa å legge frem en oversikt 
over de tiltak som Schei-utvalget og Jansen-utval
get fremmet til bedring av sikkerheten på skip som 
ennå ikke er gjennomført, og fremme konkrete 
forslag til snarlig iverksettelse av disse.» 
S.tid. 1665 (15.12.94). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å nedsette et 
uavhengig, bredt sammensatt utvalg som på prin
sipielt grunnlag skal gå gjennom sikkerhetsnivået i 
passasjerfarten til og fra Norge. Dette utvalget 
skal videre på prinsipielt grunnlag vurdere å inn
føre nasjonale regler i olje-/passasjerfarten på de 
områder hvor det ikke er mulig å få gjennomslag 
internasjonalt.» 
S.tid. 1665 (15.12.94). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett for 1995 å fremme 
forslag om nødvendige omlegginger i reglene for 
tildeling av bostøtte, slik at særlig unge uføre og 
minstepensjonister tildeles en høyere bostøtte enn 
dagens nivå.» 
S.tid. 2380 (24.2.95). 
(Jf. St.meld. 12.) 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om å kome med 
framlegg tillovendringar som inne ber at alt sal av, 
og leigeavtaler knytt til, kraftverk og distribu
sjonsanlegg blir konsesjonspliktig.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om å sørge for at 
alle krafteksport- og utvekslingsavtaler underleg
gast konsesjonsplikt.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om, av omsyn til 
m.a. leveringssikkerhet, å organisere og koordine
re eksport og import med Statkraft SF eller Stat
nett SF som operatør. Eksport- og utvekslingsav
taler skal ikkje ha lengre effektiv varighet enn 10 
år.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om å legge til rette 
for statleg eigarmajoritet i kraftforsyningskablar 
til andre land.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om å legge fram ein 
oppdatert plan for framtidig eksport av norsk elek
trisk kraft, der omsynet til norsk verdiskaping, el
prisar og energieffektivitet leggast til grunn.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa blir oppmoda om å utarbeide reg
lar for at kostnader knytt til framføring av kraft 
blir rimelegare fordelt mellom brukarane av dis
tribusjonsnettet.» 
S.tid. 2525 (9.3.95). 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å greie ut ein 
modell for skredsikring etter mønster av korleis 
sikring mot flom er organisert i Noreg.» 
S.tid. 3399 (18.5.95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere føl
gende tiltak for å begrense omfanget av uregist
rerte våpen: .... Stortinget ber Regjeringen ta ini
tiativ til at det utarbeides kommunale handlings
planer mot vold. Stortinget ber Regjeringen vur
dere å utvide konfliktrådene til også å gjelde 
voldsforbrytelser.» 
S.tid. 3448 (22.5.95). 

- SV oversendt fra Odelstinget 9. mai 1995: «Regje
ringa vert oppmoda om å leggje fram ei drøfting 
av rettstryggleiksspørsmål og datasikring i sam
band med utveksling av opplysningar med utan
landske politi- og tryggingsstyremakter og gjere 
framlegg om regulering av slik informasjonsut
veksling på bakgrunn av denne drøftinga.» 
S.tid. 3446, 3449 (22.5.95). 
(Jf. Ot.prp. 22.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om i samband med 
omorganiseringa av SND å vurdere etablering av 
Regionale Utviklingsselskap (RUS) som skal vera 
SND sitt lokale apparat. RUS skal vera den sent
rale hjelpeinstans for små og mellomstore bedrif
ter og disponera delar av dagens SND-midlar. 
Stat, fylkeskommune og/eller kommunane i regio
nen skal ha fleirtal og styringsrett i utviklingssel-
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skapet.» 
S.tid. 3494 (23.5.95). 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere å 
fortsetje forsøka med regionalt næringssamarbeid 
gjennom pilotprosjekt i utvalgte regionar.» 
S.tid. 3494 (23.5.95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om et tillegg til straffeloven§ 192 om at også 
grovt uaktsom voldtekt er straffbart.» 
S.tid. 3974 (12.6.95). 
(Jf. Dok. 8: 61 1993 - 94.) 

- SV og KrF oversendt fra Odelstinget 3. april1995: 
«Det henstilles til Regjeringen å utarbeide ret
ningslinjer for nivået på gebyrfastsettelser for 
byggesaksbehandlinger.» 
S.tid. 2917-2919 (6.4.95). 
(Jf. Ot.prp. 39 (1993-94).) 

- SV og RV: «Det henstilles til Regjeringa å vurdere 
ytterligere bevilgninger til dekning av Postverkets 
framtidige kostnader når det gjelder tiltak for 
overtallige i forbindelse med opprettelsen av Post
og girobanken. 
S.tid. 77-78 (6.10.94). 
(Jf. St.prp. 38 (1993-94).) 
Uavh.: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag om å legge miljøvernavdelingene ved fyl
kesmannsembetene under folkevalgt styring til
knyttet de respektive fylkeskommuner.» 
S.tid. 1254 (9.11.94). 
V: «Det henstilles til Regjeringen å legge til rette 
for ordninger der kjøpere som oppfyller nærmere 
bestemte krav, og som inngår avtale med Statkom 
Forvaltning der intensjonene i kjøpeplikten ivare
tas, gis rett til å kjøpe og avregne korn direkte fra 
kornprodusent og på samme tid motta prisnedskri
ving på komet.» 
S.tid. 1593 (8.12.94). 
(Jf. St.prp. l. Tillegg 8.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere iverk
settelse av økonomiske sanksjoner mot Iran.» 
S.tid. 2078 (31.1.95). 
V oversendt fra Odelstinget 14. februar 1995: «Det 
henstilles til Regjeringen å vurdere hvorvidt§ 21 i 
barnehageloven helt eller delvis kan erstattes av 
regler som sikrer at domstolene gjennomfører 
individuell behandling etter straffelovens § 29 av 
alle typer saker som gjelder seksuelle overgrep, og 
at det i hvert enkelt tilfelle vurderes om en skal 
fradømmes retten til å ha stilling som gjelder 
arbeid med barn.» 
S.tid. 2370 (23.2.95). 
(Jf. Ot.prp. 68 (1993-94).) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere mulig
heten av å bistå russiske myndigheter for økt inn
sats av utbygging av alternative energikilder samt 
foreslå energisparende tiltak i Kolaområdet for å 
redusere behovet for atomkraft.» 
S.tid. 3278 (11.5.95). 

V: «Det henstilles til Regjeringen i forbindelse 
med revisjon av lov om personregistre å vurdere 
om vilkår for registrering av personnummeret bør 
hjemles i loven.}> 
S.tid. 3725 (6.6.95). 
(Jf. St.meld. 23.) 

Il. Private forslag: 
- Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen å 

fremme forslag om innføring av egenjournal i 
norsk helsevesen. 
Dok. 8: 44 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
Innst. S. 21, S.tid. 1332-1333 (10.11.94). 

- Forslag fra Jan Simonsen og Tor Nymo om opp
rettelse av en domstol (klagerett) for gjenoppta
kelsesbegjæringer. 
Dok. 8: 64 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 35, S.tid. 1512-1516, 1519-1520 
(1.12.94). 

- Forslag fra Per-Kristian Foss, Arild Hiim og An
ders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen 
soning og prøveløslatelse. 
Dok. 8: 78 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 74, S.tid. 1985-1992, 1994 (26.1.95). 

- Forslag fra Jan Simonsen om etablering av et eget 
fengsel for utenlandske kriminelle som skal 
utvises etter soning. 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 157, S.tid. 
3610-3623, 3629 (1.6.95). 

- Framlegg frå Bjørg Hope Galtung om innføring av 
promillegrense på 0,0. 
Dok. 8: 44, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 161, S.tid. 
3625-3628, 3629 (1.6.95). 

- Forslag fra Kristin Halvorsen, Eva Heir og Kjell
bjørg Lunde om tiltak for å oppnå lik lønn for 
arbeid av lik verdi. 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 290, Innst. S. 169, S.tid. 
3706- 3722, 3727-3728 (6.6.95). 

- Forslag fra Peter Angelsen, Johanne Gaup, Tor 
Nymo og Morten Lund om rekrutteringskvoter til 
fiskeryrket for ungdom. 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2919, Innst. S. 203, S.tid. 
4269-4270, 4290 (15.6.95). 

Ill. Erstatningssøknader og anker: 
- Nord-Hålogaland Veteranforening av 1940 sender 

skriv datert 14. mars 1995 med søknad om erstat
ning/or tapte personlige eiendeler på bakbrunn av 
deltakelse i krigshandlingene ved Narvik i 1940. 
Ref. S.tid. 2744 (28.3.95). 

- Erling Mekiassen, Fredvang i Lofoten, sender 
skriv datert 22. mars 1995 med anmodning om 
krigspensjon og erstatning for tapte personlige 
eiendeler under deltakelse i krigshandlingene i 
1940. 
Ref. S.tid. 2848 (4.4.95). 
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1995-96 

I. Forslag fra stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 
A: «Regjeringa vert oppmoda å vurdere å foreslå 
innføring av: obligatorisk båtopplæring, fast pro
millegrense til sjøs, obligatorisk ansvarsforsik
ring, fartsavgrensingar i tronge far led og nær land 
og krav til minstestandard på båtar.» 
S.tid. 2773 (8.3.96). 

- A og SV oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Det henstilles til Regjeringen å foreslå endring 
av likestillingsloven § 2 første ledd, slik at det ikke 
gis unntak for utnevninger og tilsettinger innenfor 
Den norske kirke.» 
S.tid. 2986, 2987-2988 (26.3.96). 
(Jf. Ot.prp. 64 (1994-95).) 
Bondevik, Kjell Magne, Magnhild Meltveit 
Kleppa, Kjellbjørg Lunde og May Gythfeldt: «Det 
henstilles til Regjeringen å stille økonomiske mid
ler til disposisjon for defensoratet (fri rettshjelp) i 
rettssak av prinsipiell betydning (Aftab-saken) når 
det gjelder opphold i Norge på humanitært grunn
lag.» 
S.tid. 2318 (13.2.96). 
FrP: «Det henstilles til Regjeringen å utrede og 
vurdere endringer i statens personalsystem slik at 
klager over usaklige forbigåelser blir forsvarlig 
behandlet og vurdert på en objektiv og nøytral 
måte med en fonn for kompensasjon eller oppreis
ning for den forbigåtte og visse konsekvenser for 
den ansvarlige for forbigåelsen. Konklusjonene 
forelegges Stortinget.» 
S.tid. 2561 (27.2.96). 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å endre regel
verket/or losberedskapsgebyr og alminnelig kyst
gebyr slik at bøylelasteskip som søker norsk havn 
i påvente av lasteplass i Nordsjøen, innrømmes 
unntak fra disse gebyrene.» 
S.tid. 4495 (19.6.96). 
(Jf. St.meld. 43.) 
Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen innenfor den vedtatte ramme for kap. 1322 å 
omdisponere midler fra lavere prioriterte prosjek
ter slik at det kan skje en forsering av utbygging av 
E18 i Akershus, Vestfold, Telemark, Aust- og 
Vest-Agder og Rogaland.» 
S.tid. 827 (9.11.95). 

- Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å innføre kontrollordninger hva angår med
lemstall m.v. for de organisasjoner som mottar 
støtte under kap. 1401 post 70.» 
S.tid. 1132 (20.11.95). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen, i forbindelse 
med arbeidet med SNO-proposisjonen, å vurdere 
følgende forslag for å stimulere egenkapitaltilgan
gen til SMB-bedrifter:- en omdannelse av SNDs 
Egenkapital-divisjon til et privat investeringssel
skap; - en ny ordning med ansvarlig lånekapital-

tilførsel i etablerte eller nye investeringsselskaper, 
i forhold l: l mot privat risikokapital.» 
S.tid. 375 (26.10.95). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å legge til grunn 
for det videre arbeidet med fag og timefordelingen 
og læreplanarbeidet at elever på ungdomstrinnets 
tre siste årstrinn, skal kunne bruke 15 pst. av time
rammen til å velge faglig fordypning i teoretiske 
og praktiske fag.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å ta nødvendige 
skritt for å kunne oppheve den statlige godkjen
ningen av læremidler.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å utrede miljø
og avgiftsmessige konsekvenser ved en overgang 
til såkalt miljødiesel etter tilnærmet svensk 
modell.» 
S.tid. 1132 (20.11.95). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å utferdige nød
vendige midlertidige dispensasjoner for rednings
dykking, slik at de brannvesen som Arbeidstil
synet har nektet øvelsesdykking og som derfor har 
lagt ned sin beredskap, kan gjenopprette denne.» 
S.tid. 1266 (22.11.95). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
underliggende organer praktiserer forurensnings
lov og støyforskrifter på en måte som også tar hen
syn til norsk industris internasjonale konkurranse
kraft.» 
S.tid. 2087 (23.1.96). 
H: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere ski
ping av eit prosjekt/ond for norsk scenekunst.» 
S.tid. 2407 (20.2.96). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å innskjerpe at 
det enkelte departement bruker utredningsinstruk
sen når nye forskrifter og andre regler skal utfor
mes slik at økte belastninger for bedr(fter og and
re oppgavepliktige kan unngås.» 
S.tid. 2758 (7.3.96). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å fremme en 
melding vedrørende den praktiske oppfølgingen 
av Nordsjødeklarasjonene. Meldingen bør i særlig 
grad belyse det faglige grunnlag for rensetilta
kene, de påviselige miljøforbedringer tiltakene 
medfører, hvilke kommuner som berøres, samt 
hvilke kostnader tiltakene innebærer.» 
S.tid. 3258 (29.4.96). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide en 
langtidsplan for FoU og kompetanseoppbygging i 
fiskeri- og havbruksnæringen. Planen må ta ut
gangspunkt i markedet, der satsing på de øvrige 
ledd i verdikjeden tilrettelegges for å gi en optimal 
samlet verdiskaping basert på norske fiskeressur
ser. Den skal videre identifisere de kompetanse-
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messige forutsetninger som må tilfredstilles, og 
hvilke kompetansefremmende tiltak som bør 
iverksettes ... » 
S.tid. 3280 (30.4.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å utrede og pre
sentere et helhetlig program for å øke innova
sjonskraften i det norske samfunn ... » 
S.tid. 3354 (7.5.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag for Stortinget om følgende tiltak for å gi best 
mulig rammebetingelser for verdiskapning og sys
selsetting i Norge som følge av den teknologiske 
utvikling: .. . » 
S.tid. 3768 (30.5 .96). 

- H og Stephen Bråthen: «Det henstilles til Regje
ringen å innføre en hovedregel om at forskrifts
endringer som krever omlegginger av regnskaps
rutiner hos innrapporteringspliktige offentliggjø
res senest 2 måneder før iverksettelse.» 
S.tid. 1359 (24.11.95). 
(Jf. Dok. 8: 80 (1994-95).) 

- H og Stephen Bråthen: «Det henstilles til Regje
ringen å endre skatteregelverket slik at skatteplik
tig dekning av reise til og fra arbeidssted endres i 
tråd med forslag i Dokument nr. 8: 6 for 
1995-96.>> 
S.tid. 1914 (19.12.95). 
(Jf. Dok. 8: 6.) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge til grunn at læreplanene skal defi
nere hva elevene skal kunne og hvilke mål elevene 
skal streve mot. Skolen og den enkelte lærer skal 
ha storfrihet når det gjelder metode ... >> 

S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge til grunn for det videre arbeidet med 
fag og timefordelingen og læreplanarbeidet at den 
enkelte skole skal gis større frihet til å utvikle sin 
egen profil, ved å gi skolen adgang til å bruke en 
større del av timerammen til «skolens valg».» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994- 95).) 

- H og Ellen Christiansen : «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag som sikrer foreldrene rett 
til å velge grunnskole for egne barn. Det forutset
tes at elevene i den offentlige skolen skal ha for
trinnsrett på nærskolen.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H og Ellen Christiansen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge frem en egen sak om foreldreinn
flytelse i grunnskolen som systematiserer de erfa
ringer som er gjort i Norge og i andre land.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H og Ellen Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21 . mai 1996: «Det henstilles til Regjeringen i for
bindelse med proposisjonen om opplæringslovene 

å vurdere hvordan skyssgrenseproblematikken 
skal løses i de kommuner som har fritt skolevalg, 
og eventuelt fremme forslag som gir kommunen 
rett til å avgjøre om elever som velger en annen 
skole enn den nærmeste, skal få dekket utgifter til 
skyss.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 40.) 

- H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag til regelverk for innskuddsbaserte 
tjenestepensjonsordninger i forbindelse med den 
bebudede proposisjon om regelverk for de private 
tjenestepensjonsordningene.» 
S.tid. 3510 (14.5.96). 
(Jf. St.meld. 35 (1994-95) .) 

- H. KrF og Ellen Christiansen: «Det henstilles til 
Regjeringen å fremme lovforslag som sikrer for
eldrene, etter samråd med skolen, mulighet til å 
utsette skoles tarten for eget barn med ett år.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H. SV og Ellen Christiansen: «Det henstilles til 
Regjeringen å ta nødvendige skritt for å gjøre For
eldreutvalget for grunnskolen (FVG) til et organ 
uavhengig av departementet.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- H, SV og Ellen Christiansen: «Det henstilles til 
Regjeringen å fremme forslag om at det gjennom
snittlige uketimetall på mellomtrinnet settes til 27 
timer fra skoleåret 1997- 98, og økningen brukes 
til å styrke norskfaget.» 
S.tid. 2038 (11.1.96). 
(Jf. St.meld. 15.) 

- H, SV og KrF: «Kulturdepartementet vert opp
moda om å ta kontakt med Kyrkje- , utdannings
og forskingsdepartementet med sikte på å vurdere 
studiebiblioteket i NLB si administrative tilkny
ting.» (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.) 
S.tid. 1068 (17.11.95). 
H, SV, KrF og Roy N. Wetterstad: «Det henstilles 
til Regjeringen å utforme et regelverk for samar
beid mellom lokaljjernsynsselskap og sentrale 
fJernsynsselskap slik at samarbeid kan iverksettes 
snarest mulig og senest samtidig med oppstart av 
NRK2-kanalen.» 
S.tid. 1842 (18.12.95). 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen : «Det 
henstilles til Regjeringen at det i en overgangspe
riode gjøres mulig å bruke ordningen med utdan
ningsvikariat for å ta yrkesteori og nødvendig 
praksis for å ta fagbrev etter § 20 i lov om fagopp
læring i arbeidslivet.» 
S.tid. 997 (16.11.95). 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: «Det 
henstilles til Regjeringen i forbindelse med propo
sisjonen om opplæringslovene å komme tilbake 
med en bred vurdering av fritaksretten knyttet til 
faget Kristendomskunnskap med religions- og 
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livssynsorientering. En slik vurdering må innbe
fatte en juridisk vurdering og legge til grunn at 
grunnskolens formålsparagraf opprettholdes, og at 
de internasjonale konvensjoner som Norge har til
trådt skal overholdes.» 
S.tid. 2037 (11.1.96). 
(Jf. St.meld. 14.) 

- Kommunalkomiteen: «Det henstilles til Regjerin
gen å sørge for at de innkomne søknader om til
deling av 110-nummer behandles uten ytterligere 
utsettelse.» 
S.tid. 2868 (14.3.96). 
(Jf. St.meld. 12.) 

- Kontroll- og konstitusjonskomiteen: «Det henstil
les til Regjeringen å sørge for at det foretas en 
organisasjonsmessig gjennomgang av Rikstrygde
verket på bakgrunn av de erfaringer som er høstet 
gjennom behandlingen av TRESS-90.» 
S.tid. 3672 (23.5.96). 
(Jf. Dok. 1.) 

- KrF: <<Regjeringa blir oppmoda om i samband 
med framlegg til organiseringa av SND sitt ytre 
apparat å leggje stor vekt på verksemdene sin 
trong for nærleik til verkemiddelapparatet, og at 
det vert lagt til grunn at det lokale finansmarkedet 
har ei rolle å spele i høve til utvikling av nærings
livet.» 
S.tid. 375 (26.10.95). 

- KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere 
Norsk Vekst AlS i samband med den varsla mel
dinga/proposisjonen om SND.» 
S.tid. 1327 (23.11.95). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å endre lov
verket for lotterivirksomheten slik at høyeste til
latte pengepremie i et lotteri settes till,S mill. kro
ner.» 
S.tid. 1353 (24.11.95). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen i forbindelse 
med forslag til endring av lov av 14. juni 1985 
nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m. v. å innar
beide krav om lokal eiertilknytning.» 
S.tid. 3052 (28.3.96). 
(Jf. St.meld. 48 (1994-95).) 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen forut for nye 
konsesjonsrunder å legge fram forslag vedrørende 
omfanget av konsesjonsrunden, f.eks. ved at det 
blir foreslått en maksimumsbegrensning for antal
let tildelinger i den aktuelle konsesjonsrunde.» 
S.tid. 3087 (29.3.96). 
(Jf. St.prp. 32.) 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
ny gassturbinteknologi som reduserer utslippene 
av C02 betydelig, tas i bruk på Visund og kom
mende utbygginger på norsk sokkel når denne er 
tilgjengelig for anvendelse.» 
S.tid. 3087 (29.3.96). 
(Jf. St.prp. 32.) 

- KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere til
tak for å minske risikoen for forureining frå frakt 

av olje i norske farvatn, m.a. framskunding av inn
føringsdato for IMO sitt regelverk om doble 
skrog.» 
S.tid. 4241 (13.6.96). 

- Nymo, Tor: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere å opprette et kurs- og øvingssenter for politiet 
i Asegarden leir i Harstad.» 
S.tid. 4713 (21.6.96). 
(Jf. St.prp. 58, Innst. S. 288.) 

- Næringskomiteen: «Regjeringa vert oppmoda til å 
gå meir aktivt inn for å løyse area/spørsmål ved 
makeskifte der staten band/egg private areal ved 
utbygging eller fredingstiltak.» 
S.tid. 1342 (23.11.95). 

- Næringskomiteen: «Det henstilles til Regjeringen 
å redegjøre for Stortinget om behovet for fornying 
av fiskeflåten, enten som egen sak eller i forbin
delse med revidert stats- og nasjonalbudsjett for 
1996, hvor også finansieringsordninger blir vur
dert.» 
S.tid. 1342 (23.11.95). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at 
mengden av obligatorisk lærestoff er i samsvar 
med timetallet. Metodedelen i læreplanene må 
være veiledende. Det må settes av timer til klasse
og elevrådsarbeid.» 
S.tid. 457 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at 
ferger i innenriksfart utstyres med redningsmidler 
til samtlige passasjerer i løpet av 1996.» 
S.tid. 828 (9.11.95). 
RV: «Det henstilles til Regjeringa at det øremer
kede tilskuddet til grendeskoler ikke legge inn i 
rammetilskuddet til kommunene.» 
S.tid. 997 (16.11.95). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å innvilge per
manent oppholdstillatelse til alle bosniske flykt
ninger som i dag oppholder seg i Norge.» 
S.tid. 2318 (13.2.96). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sikre minste
standarder for posttjenesten gjennom lovverket. 
Slike standarder må sikre at befolkningen får et 
likeverdig servicetilbud uavhengig av bosted. 
Skranketjenesten eller personlig betjening må 
også sikres. Automattjenester skal komme i tillegg 
til, ikke i stedet for, personlig tjenesteyting.» 
S.tid. 4494 (19.6.96). 
(Jf. St.meld. 41.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å sørge for at IT
tjenester blir tilgjengelig ved postkontorene. Post
ansatte må gis opplæring slik at også den del av 
befolkningen som ikke har adgang til slike tjenes
ter gjennom sitt arbeidssted, eller som ikke ser seg 
i stand til privat innkjøp av IT -utstyr, kan få vei
ledning i og tilgang til bruk av IT -tjenester ved 
postkontorene.» 
S.tid. 4494 (19.6.96). 
(Jf. St.meld. 41.) 
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RV oversendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Det 
henstilles til Regjeringa å foreta en kritisk gjen
nomgang av arbeidsmarkedsstatistikken med sikte 
på at statistikken skal gi et fullstendig bilde av den 
reelle arbeidsløsheten. Det er spesielt viktig at sta
tistikken gir korrekte tall for langtidsledighet og 
for arbeidsløse som støtes ut av trygdesystemet.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen hvert år å 
fremme sak om Husbankens låne- og rentevilkår 
for Stortinget, slik at Stortinget gis anledning til å 
ha årlige drøftinger for å sikre at låne- og rentevil
kårene er i samsvar med Husbankens målsettin
ger.» 
S.tid. 1511 (30.11.95). 
(Jf. St.meld. 34 (1994-95).) 

- Sp oversendt fra Odelstinget 30. januar 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge fram en egen sak 
om hvordan offentlige oppdragsgivere kan med
virke slik at det enkelte oppdrag og de offentlige 
oppdrag som helhet gis en framdrift som bidrar til 
en optimal utnytting av ressursene i bygge- og an
leggsbransjen.» 
S.tid. 2183-2184, 2190 (6.2.96). 
(Jf. Ot.prp. 73 (1994-95).) 

- Sp oversendt fra Odelstinget 23. januar 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag om 
regler for bruk av nakent arvestoff (DNA) i gen
teknologiloven.» 
S.tid. 2298, 2299 (8.2.96). 
(Jf. Ot.prp. 67 (1994- 95).) 

- Sp oversendt fra Odelstinget 23. januar 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å sørge for at forskrif
tene som gjelder for behandling av bakterier og 
virus snarest blir gjort gjeldende for nakent DNA.» 
S.tid. 2298, 2299-2300 (8.2.96). 
(Jf. Ot.prp. 67 (1994-95).) 
Sp: «Regjeringa vert oppmoda om, i samband med 
statsbudsjettet for 1997, å utarbeide ein plan for 
naudsynleg vedlikehald og utbetringar ved tea
tera. Det må også utarbeidast planar for kva tid 
løyvingane bør koma.» 
S.tid. 2407 (20.2.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om innføring av promilleregler for ferdsel til 
sjøs.» 
S.tid. 2773 (8.3.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere end
ringer i måleforskriftene for konsesjonsvolum 
samt tetthetsforskriftene, slik at de blir mer i sam
svar med utviklingen i merdeteknologien og den 
reelle situasjon for produksjonsvolumet i anleg
gene.» 
S.tid. 3052 (28.3.96). 
(Jf. St.meld. 48 (1994-95).) 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme en 
stortingsmelding om eksporten av fisk og fiskepro
dukter, der en spesielt drøfter markedsforskning, 

produktutvikling og organisering og samarbeid 
innen fiskeeksporten.» 
S.tid. 3280 (30.4.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å innhente en 
uavhengig juridisk vurdering av om norsk assosi
ering med Schengen-samarbeidet, på grunnlag av 
retningslinjene for den institusjonelle ramme av 
21. mars 1996, er i samsvar med den kompetansen 
Grunnloven gir Stortinget til suverenitetsavstå
else. Vurderinga skal også ta opp samme spørsmål 
for det tilfelle at Schengen blir integrert i EU slik 
det er foreslått av EUs formannskap våren 1996.» 
S.tid. 3332 (3.5.96). 

- Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å utvikle ein 
klarare strategi for korleis dei regionale forsk
ningsinstitutta kan utnyttast som verkemiddel 
FoU-driven næringsutvikling.» 
S.tid. 3354 (7.5.96). 

- Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å legge til rette 
for at dei regionale institutta får utvikle eit til
fredsstillande kompetansenivå gjennom basisfi
nansiering og ved løyvingar til Strategiske insti
tuttprogram.» 
S.tid. 3354 (7.5.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme en 
melding med forslag til tiltak for å redusere de 
helsemessige ulikheter som er påvist gjennom 
økte sosiale og økonomiske forskjeller.» 
S.tid. 3417 (9.5.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å styrke sam
funnsmedisinen med særlig vekt på lokalsam
funnsmedisin ut i fra at 90 prosent av folks helse
tjenester dekkes av kommunene.» 
S.tid. 3417 (9.5.96). 

- Sp: «Det statlige tilskuddet til norskundervisning i 
grunnskoleklasser, der andelen elever med frem
medspråklig bakgrunn er 30 pst. eller mer, fordob
les.» 
S.tid. 3448 (13.5.96). 
(Jf. Dok. 8: 41.) 

- Sp oversendt fra Odelstinget 3. juni 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen om å iverksette forsøk 
med modeller for lokal forvaltning for nye nasjo
nalparker.» 
S.tid. 3927, 3930 (6.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 30.) 
Sp oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å ikke benytte seg av sin 
fullmakt til å iverksette eigedomsskatteloven § 8 
innen Stortinget har behandlet eventuelle endrin
ger av eigedomsskatteloven samlet i oppfølging 
av Zirnmer-utvalgets utredning.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 23.) 

- Sp oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å legge frem for Stortin
get, senest samtidig med oppfølgingen av Zim
mer-utvalgets utredning, en redegjørelse for det 
eksisterende verdsettingsprinsippet for beregning 
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av eiendomsskatt hvoretter verdien ikke bare av 
grunnen, men også bygninger, anlegg og andre 
driftsmidler inkluderes i verdsettelsesgrunnlaget. .. 
Redegjørelsen skal inneholde eventuelle fordeler 
og ulemper ved en endring av det gjeldende prin
sipp, som hviler på verdien både av grunn og byg
ning.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 23.) 
Sp, H, V og Stephen Bråten oversendt fra Odels
tinget 21. mars 1996: «Det henstilles til Regjerin
gen å tilrettelegge for enklere innbetaling av rest
skatt- ved å vedlegge selvangivelsen en egen inn
betalingsblankett.» 
S.tid. 2986, 2987 (26.3.96). 
(Jf. Ot.prp. 24.) 
Sp og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme om at økningen i timetallet på mellom
trinnet med l time brukes til å styrke kropps
øvingsfaget.» 
S.tid. 2038 (11.1.96). 
(Jf. St.meld. 15.) 

- Sp og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag som kan bidra til økt sikkerhet for 
passasjerer i buss.» 
S.tid. 2562 (27.2.96). 
(Jf. St.meld. 41 (1994-95).) 
Sp og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å sørge 
for at ny gassturbinteknologi som reduserer 
utslippene av co2 betydelig, tas i bruk på Asgard 
når denne er tilgjengelig for anvendelse, og at det 
således legges til rette for etterinstallering av slike 
gassturbiner.» 
S.tid. 4309-4310 (14.6.96). 
(Jf. St.prp. 50.) 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge 
for at staten ved Norges vassdrags- og energiverk 
har ansvaret for planlegging, bygging og vedlike
hold av jlomforbygninger.» 
S.tid. 1512 (30.11.95). 
(Jf. St.prp. 2.) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge fram en melding om prinsipper for økono
misk samkvem med andre land, med særlig vekt på 
forhold knyttet til handel og menneskerettighe
ter.» 
S.tid. 2299 (8.2.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
utarbeide en strategisk plan for bruk av gass i 
transportsektoren, og legge denne fram for Stor
tinget.» 
S.tid. 2866 (14.3.96). 
(Jf. St.meld. 44 (1994-95).) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
utarbeide nye veiledende normer for skole bygg for 
alle årstrinn for grunnskolen.» 
S.tid. 3605 (21.5.96). 
(Jf. Stp. 39 og Dok. 8: 71.) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen at 

endelig tap som følge av gjeldsforhandlinger/ 
avskrivninger i Parisklubben normalt ikke skal 
dekkes over bistandsbudsjettet dersom de ikke er 
anbefalt av NORAD.» 
S.tid. 4092 (10.6.96). 
(Jf. St.prp. 42.) 
Sp, SV og KrF oversendt fra Odelstinget 11. juni 
1996: «Det henstilles til Regjeringen om å endre 
dagpengeforskriftene slik at arbeidstakeren i ide
elle organisasjoner også gis rett til dagpenger ved 
permittering.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- Sp, SV, KrF og FrP: «Det henstilles til Regjerin
gen å medvirke til at relevant medisin med effekt 
mot benskjørhet blir tilvist på blå resept så raskt 
som mulig, og at de økonomiske konsekvensene 
av dette legges frem i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett våren 1996.» 
S.tid. 1204 (21.11.95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om å innføre regler som gjør at alle aksjesel
skaper som har forpliktet seg overfor styremed
lemmer, styreleder eller ansatte personer i stilling 
av ledende eller kontrollerende art til å gi særskilt 
vederlag ved opphør eller endring av ansettelses-
forhold, må gi opplysninger om arten eller omfan
get av forpliktelsen. Plikten til å gi opplysninger 
gjelder også for forhold som opsjonsavtaler, 
bonus- og resultatpremieordninger, forsikrings-, 
pensjons- og førtidspensjonsavtaler.. .» 
S.tid. 216 (18.10.95). 

- SV : «Det henstilles til Regjeringen å framlegge 
forslag til retningslinjer for et aksjefond som har 
til hensikt å sikre norsk eierskap i næringslivet 
gjennom langsiktige aksjeinvesteringer.» 
S.tid. 373 (26.10.95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å ta initiativ 
overfor partene i arbeidslivet med sikte på å bidra 
til at framtidige lønnsoppgjør, ut over økt kjøpe
kraft særlig for lavtlønte, kan føre til arbeidstids
reformer - rett til utdanning, kortere daglig ar
beidstid, pensjonsreformer, mindre bruk av over
tid og andre former for deling av arbeid.» 
S.tid. 610 (2.11.95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å avvikle ord
ningen hvor sjølprodusenter får l O pst. rabatt i 
produktavgiften for fiskerinæringen for 1996.» 
S.tid. 626 (2.11. 95). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge til 
grunn at dagpengeordningen ikke må avkortes, 
dersom arbeidstilbud ikke er gitt.» 
S.tid. 1266 (22.11.95). 

- SV oversendt fra Odelstinget l. desember 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen legge fram endringer i 
§ 27 i veglov av 21. juni 1963 som hjemler adgang 
til bruk av bompengeinntekter til trafikkregule
ringsformål, herunder drift av kollektivtrafikk.» 
S.tid. 1690-1693, 1696 (13.12.95). 
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(Jf. Ot.prp. 60 (1994-95).) 
- SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for

slag om at kunst- og håndverksfaget i den lO-årige 
grunnskolen skal hete Kunst- og formingsfag.» 
S.tid. 2039 (11.1.96). 
(Jf. St.meld. 15.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge frem 
forslag til lovhjemmel for å innføre produksjons
kvoter pr. anlegg.» 
S.tid. 3052 (28.3.96). 
(Jf. St.meld. 48 (1994-95).) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide et 
eget lovverk for arbeids- og læringsmiljø for stu
denter ved de høyere læresteder.» 
S.tid. 3608-3609 (21.5.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
det etableres samarbeidsavtale for den statlige 
nettinfrastruktur.» 
S.tid. 4493 (19.6.96). 
(Jf. St.prp. 70.) 

- SV oversendt fra Odelstinget 11. juni 1996: 
«Regjeringa vert oppmoda om å sørgje for at per
sonar som har gått arbeidsledige ut heile dagpen
geperioden får tiltaksgaranti.» 
S.tid. 4560, 4606- 4607 (20.6.96). 
(Jf. Ot.prp. 35.) 

- SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere nye stimuleringstiltak for ENØK gjennom 
transportprisen for strøm, herunder innføring av 
egne effektivitetsindikatorer i beregningen for 
overføringstariffen og legge frem forslag på dette 
grunnlag.» 
S.tid. 2497 (22.2.96). 
(Jf. St.meld. 41 (1994-95).) 

- SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å legge 
til rette for ei sterkare satsing på interkommunalt 
samarbeid, ved å justere/bygge opp lovverk og 
utvikle økonomiske incentiv.» 
S.tid. 4000 (7.6.96). 
(Jf. St.meld. 32 (1994-95).) 

- SV og RV: «Det henstilles til Regjeringen å vur
dere omdisponering av statlige tilskudd fra vei
prosjekter m. v. som skal bygges med statlige mid
ler til andre investeringsprosjekter som ligger 
under kommunenes/fylkeskommunenes ansvars
områder, i den grad kommunestyre/fylkesting 
vedtar ønske om slik omprioritering.>> 
S.tid. 1922 (19.12.95). 

- Sosialkomiteen: «Det henstilles til Regjeringen å 
påskynde arbeidet med problemstillinger omkring 
opptreningsinstitusjoner og arbeidet med å få en 
samlet plan for rehabilitering. I denne sammen
heng bes Regjeringen vurdere framtidig bruk av 
Riskatun Bo- og Rehabiliteringssenter.» 
S.tid. 3707 (28.5.96). 
(Jf. Dok. 8: 55.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere om 
fortsatte franske atomprøvesprengninger bør ute-
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lukke Frankrike som aktuell leverandør av nye 
kampfly til det norske forsvar.» 
S.tid. 288 (24.10.95). 
V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere en 
skjønnsmessig omfordeling innenfor bevilget 
ramme som sikrer et minste støttebeløp som en 
overgangsordning for 1996 ved tildeling av til
skudd til partienes ungdomsorganisasjoner etter 
nye kriterier.» 
S.tid. 1068 (17.11.95). 
V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere mulig
heten for å innføre et system der vegkontorene 
gjøres ansvarlige for dekking av skoleskyss på 
strekninger som må kunne anses utrygge/uegnet 
for ferdsel til fots eller på sykkel (herunder skole
vei som følger eller krysser riksvei).» 
S.tid. 2562 (27.2.96). 
V: «Det henstilles til Regjeringen å etablere 
avtaler som sikrer at norsk gass bidrar til å 
erstatte kul/kraft eller kjernekraft i kjøperland ved 
inngåelse av kontrakter om leveranser av gass 
eller norskprodusert gasskraft.» 
S.tid. 2866 (14.3.96). 
(Jf. St.meld. 44 (1994-95).) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å ta initativ til 

forsøksprosjekter i utvalgte kommuner og fylkes
kommuner for å ta i bruk ny informasjonstekno
logi for å bedre innbyggernes adgang til innsyn og 
deltagelse i politiske prosesser og beslutninger.» 
S.tid. 2981 (21.3.96). 
(Jf. Dok. 8: 49 (1994-95).) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å legge til grunn 
for innvilgning av konsesjon for gasskraftverk at 
dette ikke fører til økt forsuring i vassdrag og ned
bør lokalt eller nasjonalt.» 
S.tid. 4309 (14.6.96). 
(Jf. St.meld. 38.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake 
til Stortinget med en kostnadsberegning for rein
jisering av COrutslippene fra eventuelle gass
kraftverk.» 
S.tid. 4309 (14.6.96). 
(Jf. St.meld. 38.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen som eierrepre
sentant å sørge for at offentlig eide eller deleide 
selskap som søker om konsesjon for gasskraftverk 
legger fram planer for effektiv utnytting av spill
varmen fra kraftproduksjonen.» 
S.tid. 4309 (14.6.96). 
(Jf. St.meld. 38.) 
V: «Det henstilles til Regjeringen i avgiftsoppleg
get for 1997 å fremme forslag til avgiftsvedtak 
som innebærer at landbaserte gasskraftverk ileg
ges COravgift.» 
S.tid. 4309 (14.6.96). 
(Jf. St.meld. 38.) 
Wetterstad, Roy N.: «Stortinget beklager sterkt 
den urett som er begått mot jøder som ikke har fått 
erstattet eiendom og verdier som ble konfiskert 
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under krigen og henstiller til Regjeringen å sørge 
for at det blir arbeidet raskt for at det kan ytes full
verdige erstatninger.» 
S.tid. 3448 (13.5.96). 
(Jf. Dok. 8: 59.) 

Il. Private forslag: 
- Forslag fra Erling Folkvord om å lovfeste retten til 

morsmålsundervisning for tospråklige minoritets
elever i grunnskolen . 
Dok. 8: 92 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 13, S.tid. 377-417, 458-459 (31.10.95). 
(Jf. St.meld. 29 (1994-95).) 

- Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Stortinget 6. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen vurdere å opprette et eget teknisk sertifise
rings- og rådgivningsorgan for sikrere dataløs
ninger, som kan bistå bl.a. Datatilsynet i teknolo
giske sider av personvernspørsmål.» 
Innst. S. 24, S.tid. 1381-1387, 1390 (28.11.95). 

- Framlegg frå Olav Akselsen om forbod mot 
offentleggjering av namn og bi/ete på mistenkte/ 
sikta personar og eit betre rettsvern for offer. 
Dok. 8: 75 (1994- 95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 45, S.tid. 1387-1389, 1390 (28.11.95). 

- Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup
pesøksmål. 
Dok. 8: 97 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 62, S.tid. 1575-1576, 1602 (8.12.95). 

- Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig 
Sollie og Einar Steensnæs om å heve barnetrygd
alderen til 18 år. 
Dok. 8: 70 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
lnnst. S. 92, S.tid. 1716-1717, 1760 (14.12.95). 

- Forslag fra Roy N. W etterstad om etablering av 
fast helikoptertjeneste i politiet. 
Dok. 8: 88 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 107, S.tid. 2187-2190 (6.2.96). 

- Forslag fra Lisbeth Holand og Reidar Johansen 
om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 

1996-97 

I. Forslag fra stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- A: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere en 
utvidelse av etableringslån for førstegangsetable
rere og i denne forbindelse foreta en ny vurdering 
av kommunenes garantiansvar.» 
S.tid. 2803 (20.3.97). 

- A: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere å opp
rette lavinnskuddsboliger i borettslag.» 
S.tid. 2803 (20.3.97). 
Ellen Chr. Christansen: «Det henstilles til Regje
ringen å sørge for at det også innføres en egen 
muntlig karakter i språk i den videregående sko
len.» 

om statsforetak ( offentlighetsloven skal gjelde for 
statsforetak). 
Dok. 8: 87 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 40, O.tid. 217-218 (7.3.96). 
Forslag fra Carl I. Hagen om etablering av et 
Offentlighetsombud og et Offentlighetsråd til å 
føre tilsyn og kontroll med at offentlighetsloven 
etterleves. 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1526, Innst. S. 165, S.tid. 
3089-3092, 3095 (15.4.96). 
Forslag fra Anne Enger Lahnstein, Jorunn Ring
stad og Ragnhild Queseth Haarstad om lov om 
endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offent
lighet i forvaltningen. 
Dok. 8: 26, ref. O.tid. 187, Innst. O. 49, O.tid. 
300-301 (30.4.96). 
Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. 
(Endring av lovens § 11-12 slik at det blir forbudt 
å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av 
bedriftsforsamling, representantskap, styre eller 
administrerende direktør eller andre av selskapets 
ansatte til lavere pris enn børsverdi.) 
Dok. 8: 18, ref. O.tid. 170, Innst. O. 53, O.tid. 
377-382 (28.5.96). 
Forslag fra Jan Simonsen om strenge tilleggsstraf
fer for fanger som rømmer fra fengsler. 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 203, S.tid. 
3705-3707, 3709 (28.5.96). 
Forslag fra Gudmund Restad og Tor Nymo om lov 
om endring i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om 
tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangs
fullbyrdelsesloven). (Forholdet mellom fristrege
len i tvangsfullbyrdelsesloven og reglene om be
s lagsfrihet.) 
Dok. 8: 64, ref. O. tid. 232, Innst. O. 80, O.tid. 503, 
507 (13.6.96). 
Forslag fra Øystein Hedstrøm og Jan Simonsen 
om etablering av et nytt fengsel i Østfold fylke. 
Dok. 8: 91 , ref. S.tid. 3609, Innst. S. 277, S.tid. 
4342-4346, 4408 (17.6.96). 

S. tid. 2043 (16.1.97). 
(Jf. St.meld. 47 (1995-96).) 
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen: 
«Det henstilles til Regjeringen å gjøre følgende 
endringer i utkast til forskrift om tilskudd til frivil
lige barne- og ungdomsorganisasjoner: ... » 
S.tid. 4165-4166 (13.6.97). 
(Jf. St.meld. 32.) 
FrP: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere de 
faglige og økonomiske konsekvensene av å sen
trere og fordele ulike typer organtransplantasjon 
mellom de nordiske land ... » 
S.tid. 1126 (20.11.96). 
FrP: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere de 
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høye norske dieselavgiftenes betydning for norsk 
yrkestransportørers konkurransesituasjon og for 
kostnadsnivået i norsk næringsliv generelt og 
fremme de nødvendige endringsforslag slik at 
norske transportører ikke risikerer å bli utkonkur
rert i eget land.» 
S.tid. 3117 (29.4.97). 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å etablere et 
nasjonalt senter for behandling av heroinmisbru
kere med metadon i Oslo-regionen for et antall på 
minimum 250 pasienter.» 
S.tid. 3457-3458 (22.5.97). 
(Jf. St.meld. 16.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å eventuelt 
endre sykehusloven om det er nødvendig for å 
pålegge fylkeskommunene å ha et metadontilbud, 
fortrinnsvis etablert ved sentralsykehusenes psy
kiatriske avdeling. Sentralsykehusene psykia
triske avdeling tillegges også ansvaret for det 
praktiske opplegg og kontroll...» 
S.tid. 3458 (22.5.97). 
(Jf. St.meld. 16.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å lempe på 
inntakskriteriene for metadonbehandling idet al
dersgrensen gjøres mer fleksibel, og å ikke gjøre 
misbrukstiden på 10 år absolutt, men overlate til 
fagmiljøene å vurdere alder og misbrukstid før 
opptak.» 
S.tid. 3458 (22.5.97). 
(Jf. St.meld. 16.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å pålegge be
handlingsapparatet ansvaret for avrusning før 
metadonbehandling starter.» 
S.tid. 3458 (22.5.97). 
(Jf. St.me1d. 16.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å foreta en 
faglig utredning om hvorvidt det er forsvarlig over 
en kort periode å tilby metadonbehandling for å 
kunne motivere den gravide kvinne til et frivillig 
behandlingsopplegg. Dette for å unngå tvangsbe
handling av kvinnen inntil 9 måneder.» 
S.tid. 3458 (22.5.97). 
(Jf. St.meld. 16.) 

- FrP: «Det henstilles til Regjeringen å utarbeide 
forskrifter for egenhenvisning til spesialist for pa
sienter som -ikke har fastlege -ikke får henvisning 
hos egen fastlege ... Egenhenvisningen skal utløse 
vanlig refusjon fra Rikstrygdeverket.>> 
S.tid. 3998 (11.6.97). 
(Jf. St.meld. 23.) 

- Haukvik, Arne: «Regjeringa blir oppmoda om at 
det blir sett av eit par millionar kroner av dei ti 
som er løyvde til føremålet, slik at uavhengige en
treprenørar kan få eit symbolsk beløp for å utar
beide sine løysingar, kva det vil koste, og kor lang 
tid det vil ta å gjere arbeidet ferdig. Da veit me kva 
summar me skal halde oss til, og ikkje bare få fan
tasital fra konsulentar. Det har me hatt meir enn 
nok av gjennom tidene.» 

S.tid. 3071 (24.4.97). 
(Jf. St.prp. 33.) 

- Haukvik, Arne: «Regjeringa blir oppmoda om å la 
pasientar med Alzheimers sjukdom få tilsvarande 
tilbod som pasientar med multippel sklerose.» 
S.tid. 3090 (28.4.97). 
(Jf. Dok. 8: 50.) 
Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å innføre kontrollordninger hva angår med
lemstall m.v. for de organisasjoner som mottar 
støtte under kap. 1401 post 70.» 
S.tid. 1262 (22.11.96). 
Hillgaar, Oscar D.: «Det henstilles til Regjerin
gen å legge miljøvernavdelingene ved fylkes
mannsembetene under folkevalgt styring ved å 
overføre disse til de respektive fylkeskommuner.» 
S.tid. 1262 (22.11.96). 
H: «Det henstilles til Regjeringen på egnet måte i 
løpet av høsten 1996 å komme tilbake med kon
krete tiltak for å styrke forbrukernes stilling 
kraftmarkedet, ... » 
S.tid. 289 (17.10.96). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere en 
styrking av Konkurransetilsynet, slik at nødven
dige ressurser kan settes inn på å rette opp svak
heter i konkurranseforholdene på kraftmarkedet.» 
S.tid. 289 (17.10.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen på bakgrunn av 
årets kraftsituasjon å gjennomgå erfaringene med 
kraftutvekslingsavtalene med utlandet, og på 
egnet måte legge fram sine vurderinger for Stor
tinget.» 
S.tid. 289 (17.10.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å sette ned et 
bredt sammensatt utvalg for snarest å utrede alter
native modeller for å sikre kraftintensiv industri 
tilstrekkelig langsiktig og internasjonalt konkur
ransedyktige kraftleveranser i fremtiden. Indu
strien bør være tungt representert i utvalget. Utval
gets arbeid legges til grunn for en politisk gjen
nomgang og avklaring i Stortinget ... » 
S.tid. 680 (5.11.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å åpne for kon
sesjon til ekspressrute på strekningen Ålesund
Oslo og Molde-Oslo.>> 
S.tid. 856 (14.11.96). 

- H: «Stortinget henstiller til Regjeringen, på bak
grunn av situasjonen som er oppstått i forhold til 
bosniere som har opphold i Norge på kollektivt 
grunnlag, å vurdere integreringstilskuddet på 
nytt.» 
S.tid. 1326 (25.11.96). 

- H: «Stortinget henstiller til Regjeringen om å vur
dere kvaliteten ved kontrollen av elektromedisinsk 
utstyr og eventuelt igjen utskille denne kontrollen 
fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet for å etablere 
en kontroll ved anbud mellom private finna.» 
S.tid. 1326 (25.11.96). 

- H: «Det henstilles til Regjeringen å foreta en gjen-
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nomgang og vurdering av gjeldende regelverk for 
eventuelt å fjerne regler som forhindrer lokale ar
beidskontorer i å sette i gang tiltak ut fra lokale 
behov.» 
S.tid. 1561 {5.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 96 (1995-96)) 
H oversendt fra Odelstinget 26. november 1996: 
«Regjeringen bes utrede framtidige prinsipper for 
behandling av søknader om større vannekraftkon
sesjoner. Det legges vekt på å unngå habilitets
kontlikter i forvaltningsprosessen. Regjeringen 
bes videre vurdere de forvaltnings- og prosedyre
messige spørsmål som vil kunne melde seg i for
hold til mulige fremtidige klimaavtaler. Regjerin
gens utredning og vurdering forelegges Stortinget 
på en hensiktsmessig måte.» 
S.tid. 1696, 1731 (16.12.96). 
{Jf. Dok. 8: 85 {1995-96).) 
H: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
vernebestemmelsene og verneprosessene i Setes
dal Vesthei-RyfYlkeheiene blir samordnet.» 
S.tid. 1734 (16.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 92 (1995-96).) 
H: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere en 
omlegging av Husbankens lånevirksomhet til å 
konsentrere ordinære boliglån om etableringslån 
(2. prioritet) til førstegangsetablerere. Ordningen 
bør vurderes organisert som et samarbeid med 
bankvesenet slik at dagens etablerings1åneordning 
via kommunene kan avvikles.» 
S.tid. 2804 (20.3.97). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å lette Husban
kens regelverk vedrørende area/normer, slik at det 
blir lettere å få tilsagn til å bygge utleieboliger for 
ungdom på areal fra 35m2 og oppover.» 
S.tid. 2804 (20.3.97). 
H: «Det henstilles til Regjeringen å sette ned et 
faglig kompetent utvalg for å vurdere bruken av 
turnus slik at bruken av denne i størst mulig grad 
bidrar til å gi pasientene størst pleiertetthet når 
behovet er størst og videre bidrar til å fordele ar
beidsbelastningen på personellet optimalt.» 
S.tid. 2802 (20.3.97). 
(Jf. Dok 8: 2.) 
H: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere om 
det i dag er for streng praksis når det gjelder å gi 
midlertidig arbeidstillatelse til utenlandske ar
beidstakere fra land utenfor EØS-området.» 
S.tid. 3825 {6.6.97). 
(Jf. Dok. 8: 78.) 
H: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
den nye aksjeloven og den allmenne aksjeloven 
kan tre i kraft senest l. januar 1998.» 
S.tid. 4620-4621 (20.6.97). 
{Jf. St.prp. 63.) 
H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen om å 
forskriftsfeste at foreldrene skal trekkes med i den 
skolebaserte vurderingen.» 

S.tid. 2043 (16.1.97). 
{Jf. St.meld. 47 {1995-96).) 
H og FrP: «Det henstilles til Regjeringen om å 
legge til rette for opprettelse av et politisk og 
departementalt uavhengig skoletilsyn med ansvar 
for kvalitetssikring av skolen. Det forutsettes at 
Regjeringen legger frem en egen sak for Stortinget 
om opprettelse av et skoletilsyn med forslag til 
organisering og mandat.» 
S.tid. 2043 (16.1.97). 
(Jf. St.meld. 47 (1995-96).) 

- Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen : «Det 
henstilles til Regjeringen å utarbeide mandat for 
og oppnevne et utvalg for en bred utredning av 
norsk høyere utdanning.» 
S.tid. 4314 (17.6.97). 
(Jf. St.prp. 59.) 
KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å sette ned ein 
fast havarikommisjon ved ulykker til sjøs.» 
S.tid. 62 {8.10.96). 
KrF: <<Mangel på kompetanse skaper flaskehalser 
for utviklingen av mindre bedrifter i distriktene og 
for utnyttelsen der. Det henstilles derfor til Regje
ringen gjennom de regionale SND-kontorer/fyl
keskommunens næringsavdeling eller på annen 
måte å stimulere til at distriktsbedriftene kan til
føres fagpersonell.. .. » 
S.tid. 13 7 {15.10.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å styrke 
bemanningen ved de regionale SND-kontorene for 
å oppnå en mer direkte og raskere saksbehandling. 
De bør også ha kompetanse til etablererveiled
ning.» 
S.tid. 137 (15.10.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å gjennomgå 
det nye forslag til regnskapslov med spesielt vekt 
på kravet om enkelhet for SMB-bedriftene.» 
S.tid. 138 (15.10.96). 
KrF: «Det henstilles til Regjeringen å sette ned et 
bredt sammensatt Energiråd som blant annet skal 
lage en ny langsiktig energistrategi for Norge, et 
Energi 2020. Energirådet må også inkludere 
representanter fra fagmiljøet for nye fornybare 
energikilder (bl.a. vindkraft, solenergi, bioenergi), 
operatørene for energiøkonomisering, miljøorga
nisasjonene og forbrukerinteressene.» 
S.tid. 680 {5.11.96). 

- KrF: «Det henstilles til å gi Energirådet ansvaret 
for den varslede energiutredningen fram til år 
2020. Dette innebærer at Rådet skal: - Foreta 
fremskrivninger av det framtidige energiforbruket 
i Norge, sette konkrete mål for redusert energifor
bruk, samt foreslå virkemidler for å nå målet...» 
S.tid. 680 (5.11.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å få fortgang i 
arbeidet med å få etablert et nytt industrikraftre
gime som sikrer kraftkrevende industri langsiktige 
leveranser av kraft til konkurransedyktige vilkår 
Uf. 104-kontraktene) snarest mulig.» 
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S.tid. 680 (5.11.96). 
- KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å vurdere ar

beidsgjevaravgifta si inn verknad på oppstarting av 
små verksemder (opp til 5 tilsette) og om arbeids
gjevaravgifta i startfasen for slike verksemder kan 
reduserast heilt eller delvis.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å opprette et 
permanent utvalg for vurdering av etikk og næ
ringslivets internasjonale engasjement. Utvalget 
bør være rådgivende og sammensatt av represen
tanter fra næringsliv, offentlige etater, forsknings
miljøer og frivillige organisasjoner med relevant 
kompetanse.» 
S.tid. 1441 (28.11.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å endre 
instruks/retningslinjer for rådgivernes arbeid i 
skoleverket med sikte på en bredere vektlegging 
av ansvaret for å gi elevene god informasjon om 
jobbmuligheter og forholdene på arbeidsmarkedet 
ellers.» 
S.tid. 1480 (29.11.96). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å treffe nød
vendige tiltak slik at det opprettes kontaktutvalg i 
hvert fYlke der skolemyndigheter, yrkesopplæ
ringsnemnd og næringslivet kan drøfte dimensjo
neringen av ulike fagutdanninger og fremtidige 
behov for fagkompetanse.» 
S.tid. 1480 (29.11.96). 

- KrF: «Regjeringa blir oppmoda om å setje ned eit 
nytt nærtrafikkutval med representantar frå Akers
hus, Oslo og alle dei viktigaste trafikkføretaka 
inklusiv NSB. Utvalget si hovudoppgåve skal vera 
å utarbeida ein felles plan for utvikling og drift av 
eit felles nærtrafikkforetak for området. I denne 
planen bør Gardermobanen inngå som ein faktor 
for betra kollektivtilbod i regionen.» 
S.tid. 1833 (18.12.96). 
KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å gjere 
samansetninga i Lånekassa si klagenemd breiare 
og å styrke låntakarane sin posisjon ved å gje høve 
for klagar til å legge fram si sak på møtet.» 
S.tid. 2429 (18.2.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om en endring av genteknologilovens § 7 som 
innebærer at det innføres en godkjenningsordning 
for all genteknologisk forskning. Dette inkluderer 
bl.a. genetisk modifisering av dyr, planter og mik
roorganismer og bruk av gen- og celleteknologi 
for genoverføringer mellom individer av samme 
art og mellom ulike arter.» 
S.tid. 2650 (7.3.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere den 
samlede portefølje innen statsbanksystemet med 
tanke på omstruktureringer og forenklinger som 
kan gi en bedre ressursutnyttelse og gjøre det 
mulig å gjennomføre et bedre og mer omfattende 
tjenestetilbud i alle deler av landeU> 
S.tid. 2719 (12.3.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere å 
opprette en landsomfattende undersøkelse av gra
vide og nyfødte, slik det er foreslått i prosjektet 
«Bedre helse for mor og barn» fra Statens Institutt 
for Folkehelse og Medisinsk fødselsregister. For
målet med en slik studie bør være å avdekke fak
torer som har betydning for mor og barns helse i 
svangerskapet, ved fødselen og senere, slik at 
denne kunnskapen kan nyttes i forebyggende hel
searbeid for mor og barn.» 
S.tid. 2898-2899 (9.4.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å arbeide for 
mer humanitær hjelp til FN-beskytta kurdisk 
område i Nord-Irak.» 
S.tid. 3747 (2.6.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å legge til 
rette for at mineskadde kurdere får hjelp til rehabi
litering, om nødvendig i Norge.» 
S.tid. 3647 (2.6.97). 

- KrF: «Det henstilles til Regjeringen å legge til 
grunn at bruken av BU-midler i kjerneområdene 
differensieres slik at mindre rovdyrutsatte områ
der innenfor kjerneområdene kan få lån og til
skudd til investeringer. Unntaksbestemmelsene 
bør benyttes i langt større grad, og regelverket bør 
praktiseres på en lempelig måte.» 
S.tid. 4544 (19.6.97). 
(Jf. St.meld. 35.) 

- Lian, Eva, Børre Rønningen og Ola T. Lånke: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere å endre 
etableringslåneordningen slik at staten tar en 
større andel av risikoen.» 
S.tid. 2803 (20.3.97). 

- Lian, Eva, Børre Rønningen og Ola T. Lånke: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere å splitte 
opp Husbankens tilskuddsbevilgning til etable
ring, utbedring og utleieboliger slik at etablerings
tilskudd til ungdom blir overført til en egen post.>> 
S.tid. 2803 (20.3.97). 

- Lian, Eva, Børre Rønningen og Ola T. Lånke: 
«Det henstilles til Regjeringen å legge forholdene 
til rette slik at to eller flere ungdommer kan kjøpe 
andel i borettslag sammen.» 
S.tid. 2803 (20.3.97). 

- Lian, Eva, Børre Rønningen og Ola T. Lånke: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere å fremme 
de nødvendige lovendringer slik at det blir lettere 
for kommunen å overta andeler i borettslag som 
kan klausuleres til utleieboliger.» 
S.tid. 2803-2804 (20.3.97). 

- Lian, Eva, Børre Rønningen og Ola T. Lånke: 
«Det henstilles til Regjeringen å legge fram plan 
for bygging av allmennyttige utleieboliger og lav
innskuddsboliger. Muligheter for å kunne ta i bruk 
allerede eksisterende bygninger til dette formålet 
bør vurderes.» 
S.tid. 2804 (20.3.97). 
Lund, Morten og Børre Rønningen: «Det henstil
les til Regjeringen å legge fram forslag i salde-
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ringsproposisjonen om en statlig bevilgning til tre
partssamarbeidet om en informasjonskampanje 
vedr. den nye internkontrollforskriften.» 
S.tid. 1326 (25.11.96). 

- Næringskomiteen: «Det henstilles til Regjeringen 
å drøfte behovet for endring i forskriftene for 
garantilottordningen for fiskere med Norges Fis
karlag og Norsk Sjømannsforbund.» 
S.tid. 3399 (20.5.97). 
(Jf. Dok. 8: 55.) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å yte økonomisk 
bistand over bistandsbudsjettet til kurdiske orga
nisasjoner og institusjoner i 1997, herunder 
Med-TV, Den kurdiske nasjonale frigjøringsfron
ten (ERNK) og Det kurdiske eksilparlamentet.» 
S.tid. 768 (6.11.96). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen å legge den 
framtidige omorganiseringen av likestillingsrådet 
og flyttingen av Sekretariatet for kvinneforskning 
fram for Stortinget.» 
S.tid. 1204 (21.11.96). 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å foreta en gjen
nomgang av alle søknader om billighetserstatning 
fra tatere og ut fra dette utarbeide en oversikt over 
hvilke former for urett eller overgrep de mener å 
ha vært utsatt for.» 
S.tid. 1655 (12.12.96). 
(Jf. St.prp. 89 (1995-96).) 

- RV oversendt fra Odelstinget 10. desember 1996: 
«Regjeringa vert oppmoda om å foreta ein full 
gjennomgang av utlendingsloven med sikte på ei 
oppmyking av innvandrings- og flyktningepolitik
ken, slik Regjeringa også har varsla.» 
S.tid. 1740-1741, 1778 (17.12.96). 
(Jf. Ot.prp. 38 (1995-96).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringen enten å foreslå 
endringer i tidspunktet for behandlinga av de 
stats budsjettvedtak som berører kommunenes inn
tekter, slik at statlige vedtak er avklart før kommu
nestyrene behandler sine budsjetter, eller foreslå 
endringer i kommuneloven slik at kommunene kan 
fatte sine budsjettvedtak i januar.» 
S.tid. 1907 (21.12.96). 
(Jf. St.prp. l. Tillegg 7.) 

- RV oversendt fra Odelstinget 13. februar 1997: 
«Det henstilles til Regjeringa å legge fram for 
Stortinget det som er kjent om årsaker til det 
omfattende underforbruk av rettigheter etter lov 
om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge fram 
forslag til botemidler mot dette underforbruket.» 
S.tid. 2649, 2652 (7.3.97). 
(Jf. Ot.prp. 29 (1995-96).) 

- RV: «Det henstilles til Regjeringa å komme til
bake til Stortinget med lovendringsforslag som 
kan sikre at innvandrere bosatt i Norge sikres en 
anstendig minstepensjon.» 
S.tid. 4089 (12.6.97). 
(Jf. St.meld. 17.) 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 

målsettinger nedfelt i Sjøfartsdirektoratets for
skrift om sikkerhetsopplæring for fiskere (jf. for
skrift av 10. februar 1989 nr. 88 om sikkerhetsopp
læring for fiskere), blir oppfylt så langt som mulig 
innen de gitte tidsfrister.» 
S.tid. 62 (8.10.96). 
Sp: «Det henstilles Regjeringen å oppnevne et 
«Sikkerhetsforum for fiskeflåten» for å bedre og 
samordne arbeidet som ulike aktører på dette ar
beidsområdet har og gjør. Dette forum bør også 
kunne ta initiativ til nye tiltak for å bedre sikker
heten, arbeidsmiljøet og beredskapen i den norske 
fiskeflåte .» 
S.tid. 62 (8.10.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen i den bebudede 
regional- og distriktspolitiske melding å gjøre rede 
for sysselsettingsgevinster i ulike virkemiddelom
råder som følge av SNDs virksomhet siden star
ten.» 
S.tid. 140 (15.10.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen i den bebudede 
regional- og distriktspolitiske melding å gjøre rede 
for de behov for regional- og distriktspolitisk sat
sing som ble avdekket som ledd i forberedelsene til 
norsk EU-medlemskap, og hvilke av prosjektene 
som Regjeringen mener bør gjennomføres i 
dagens situasjon.» 
S.tid. 140 (15.10.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringa å utarbeide en 
handlingsplan for utvikling av et framtidig bære
kraftig energisystem i Norge bygd på økologiske 
prinsipper og en fornuftig bruk av våre naturres
surser.» 
S.tid. 680 (5.11.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringa snarest å ta ini
tiativ som skal sikre at lokale og regional nett og 
kraftverk i hovedsak skal eies og drives av offent
lige virksomheter.» 
S.tid. 680 (5.11.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringa på en egnet måte 
å legge fram forslag med henblikk på å dekke 
framtidige kraftleveranser til kraftkrevende indu
stri. Hensynet til konkurranseevne og etablering 
av arbeidsplasser/ videreforedling må vektlegges, 
samtidig som det bør vurderes hvilke virksomhe
ter som skal komme inn under ordningen med in
dustrileveranser.» 
S.tid. 680-681 (5.11.96). 
Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å få løyst make
skifte med dei private i samband med Garder
moutbygginga på ein god måte.» 
S.tid. 1066- 1067 (19.11.96). 
Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å nernne opp eit 
utval som tek for seg dei spesielle utfordringane 
som innlandsområdet på Østlandet står overfor.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 
Sp: «Det henstilles til Regjeringen å fremme for
slag om å innføre en ordning med skattestimulert 
avsetning til investeringsfond for fiskerinæringen 
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tilpasset behovet for oppbygging av egenkapital i 
bedriftene og til investeringer til fornying og 
modemisering i fiskerinæringen.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å innføre en 
ordning som etter søknad gir ett års utsettelse med 
gevinstbeskatning ved salg av fiskefartøy i forbin
delse med investering i nytt eller brukt utskift
ningsfartøy.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen om at det så 
snart som mulig gjennomføres en utredning om 
verdiskapning i Norge, om mulig i forbindelse 
med den bebudede næringsmeldingen. Både sent
rale og regionale forskningsmiljøer gis oppdrag i 
en slik utredning.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- Sp: «Stortinget oppmodar Regjeringa om å vur
dere korleis Sigrid Undsets heim Bjerkebæk på 
Lillehammer kan bli sikra som ein kulturinstitu
sjon.» 
S.tid. 1205 (21.11.96). 

- Sp: «Stortinget oppmodar Regjeringa om å vur
dere eit nærare samarbeid mellom Samtidsmuseet 
og Henie-Onstad museet.>> 
S.tid. 1205 (21.11.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å legge føl
gende prinsipper til grunn for det videre arbeid 
med strukturen i norsk fiskerinæring: l. En variert 
flåtestruktur basert på en fiskereid flåte som 
grunnprinsipp og med hovedvekt på en moderne 
kystflåte .. . » 
S.tid. 1479 (29.11.96). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringa å utarbeide 
framlegg til regelverk som påbyr opprinne/ses
merking av matvarer. 
S.tid. 2129 (23.1.97). 

- Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å ta initiativ til 
ei heilskapleg evaluering av den humanitære 
bistanden slik at ein tar eit betre grunnlag for å 
vurdera resultata av denne bistanden. Ei evalue
ring bør danna grunnlag for at Stortinget får desse 
spørsmåla til behandling.» 
S.tid. 2418 (13 .2.97). 

- Sp: «Regjeringa vert oppmoda om å leggja til rette 
for at Stortinget vert informert om aktuelle saker i 
samband med ei nordisk «tid/eg varslings-ord
ning» knytt til EØS- og EU-saker.» 
S.tid. 2418 (13.2.97). 

- Sp: «Regjeringa blir oppmoda om å fremja forslag 
om reg/ar for bruk av nake arvestoff (DNA) i gen
teknologilova. » 
S.tid. 2650 (7.3.97). 

- Sp: «Regjeringa blir oppmoda om å syte for at for
skriftene som gjeld for handsaming av bakteriar 
og virus snarast blir gjort gjeldande for nake 
DNA.» 
S.tid. 2650 (7.3.97). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å opprette uni-

versitetsstillinger for astma- og allergisykdom
mer.» 
S.tid. 2899 (9.4.97). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å ta opp spørs
målet med Russland om en felles utvidelse av de 
økonomiske sonene til 250 nautiske mil som tiltak 
for å beskytte fiskeressursene, spesielt i Barents
havet, som vi forvalter i fellesskap.» 
S.tid. 2943 (16.4.97). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram en 
oversikt over muligheter for bilateral gjeldslette 
som blant annet omfatter vurderinger av ulike for
mer for bytteoperasjoner og motfondsordninger.» 
S.tid. 3364 (15.5.97). 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringen å tilpasse bar
nevernloven og lov om sosiale tjenester slik at 
praktiseringen av regelverket med hensyn til be
handling av narkomane under og over 18 år blir 
samkjørt.» 
S.tid. 3457 (22.5.97). 
(Jf. St.meld 16.) 

- Sp: «Det henstilles til Regjeringa å arbeide for at 
Luftfartsverket får ansvar for drivstoffleveranse 
ved statlig eide flyplasser.» 
S.tid. 4098 (12.6.97). 
(Jf. St.prp. 38.) 

- Sp og H: «Det henstilles til Regjeringen å nedsette 
et utvalg som får ansvaret for planlegging og gjen
nomføring av evalueringen av Reform 97. Utval
get skal være politisk og departementalt uavhen
gig. Det forutsettes at utvalget sikres en bred fag
lig kompetanse.» 
S.tid. 987 (18.11.96). 

- Sp, H og Roy N. Wetterstad: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere om § 4-20, fratakelse av 
foreldreansvar/adopsjon fungerer etter barnevern
lovens hovedformål.» 
S.tid. 340 (22.10.96). 
(Jf. St.meld. 39 (1995-96).) 

- Sp og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å utar
beide ei stortingsmelding om økologisk matpro
duksjon.» 
S.tid. 2633 (6.3.97). 
(Jf. Dok. 8: 19.) 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge 
fram forslag i stortingsmeldingen om oppfølging 
av grønn skattekommisjon om å øke avgiftene på 
produkter med unødig høyt energiforbruk og sam
tidig redusere avgiftene på og eventuelt subsidiere 
energieffektiv teknologi.» 
S.tid. 682 (5.11.96). 
(Jf. Dok. 8: 103 (1995-96).) 

- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å foreslå 
konkrete forbedringer når det gjelder merking av 
mat for å sikre forbrukernes rett til å vite hvordan 
og hvor maten er produsert og hvordan den er 
sammensatt.» 
S.tid. 1610 (10.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 80 (1995-96).) 
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- Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme 
forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte 
statsbanker, som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets 
tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner 
tiltak hos lånemottakere som reduserer stats banke
nes administrasjonsutgifter.» 
S.tid. 4670 (20.6.97). 
(Jf. Dok. 8: 91.) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
følge opp stortingsflertallets syn slik det kom til 
uttrykk i 
Innst. S. nr. 229 (1995-96), ved å legge fram for 
Stortinget en melding om reformer i FN-syste
met.» 
S.tid. 768 (6.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
komme tilbake til Stortinget med forslag til en 
plan for opptrapping av norsk bistand til l pst. av 
BNI.>> 
S.tid. 768 (6.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
redegjøre for hvordan man planlegger å trappe 
opp bistanden til helse og utdanning slik at målet 
om at hver av disse sektorene skal utgjøre minst lO 
pst. av norsk bistand, kan oppfylles.» 
S.tid. 768 (6.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
framlegge for Stortinget en nærmere redegjørelse 
for de bebudede delmål og kriterier som utifra de 
hovedmål for norsk bistand som er nedfelt i Innst. 
S. nr. 229 (1995-96), skal gjelde for bistandsar
beidet framover.» 
S.tid. 768 ( 6.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
legge fram et nasjonalt program for energisparing 
og nye og fornybare energikilder. Målsettingen 
må være å spare 10 TWh innen utgangen av år 
2001, samt å skape ny produksjonskapasitet tilsva
rende 5 TWh i form av nye fornybare energikilder, 
solenergi, vindkraft og bioenergi.» 
S.tid. 1263 (22.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen å 
innføre investeringsstøtte til installasjon av bia
brensel - sol- og vindkraftanlegg, varmepumper 
og vannbårne varmesystemer i den forbindelse.» 
S.tid. 1263 (22.11.96). 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen i de 
varslede stortingsmeldingene om bærekraftig 
utvikling og om grønne skatter å legge fram en 
plan for reduksjon av unødvendig transport. Blant 
tiltakene som må vurderes er innføring av veipri
sing, graderte bompengeavgifter, flere gågater og 
bilfrie soner og økt C02-avgift på bensin.» 
S.tid. 1506 (3.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 57 (1994-95)) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen i 
den varslede stortingsmeldingen om bærekraftig 
utvikling å legge fram en plan for redusert avfalls
produksjon i Norge. Blant tiltakene som må vur-

deres er innføring av flere gjenbruks- og gjenvin
ningsordninger, opprettelse av byttesentraler, til
rettelegge for industriutvikling knyttet til bruk av 
avfall, tiltak mot unødvendig emballasje og krav 
til produsentene om at alle deler i større hushold
ningsartikler skal kunne gjenbrukes eller resirku
leres.» 
S.tid. 1506 (3.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 57 (1994-95)) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen i 
den varslede stortingsmeldingen om bærekraftig 
utvikling å legge fram en plan for redusert energi
forbruk i Norge. Tiltak som må vurderes er opp
rettelsen av et eget fond for ENØK og fornybar 
energi, redusert oljeutvinningstempo og gjeninn
føring av statlig støtte til ENØK-prosjekter i kom
munal og privat regi.» 
S.tid. 1506 (3.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 571994-95)) 

- Sp, SV og KrF: «Det henstilles til Regjeringen i de 
varslede stortingsmeldingene om bærekraftig 
utvikling og om grønne skatter å legge fram for
slag til tiltak som kan redusere kjøpepresset og 
reklamemengden. Tiltak som må vurderes er 
avgift på reklame og reklameforbud i offentlige 
rom som skoler, sykehus og sykehjem. 
S.tid. 1506 (3.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 57 (1994-95)) 

- Sp, SV og KrF: «Regjeringa vert oppmoda om å ta 
opp førtidspensjonsordning for bøndene i sam
band med jordbrukstingingane i 1998, med sikte 
på at ordninga kan setjast i verk frå l. januar 
1999.» 
S.tid. 4401 (18.6.97). 
(Jf. St.prp. 70.) 

- Sp, SV, KrF og Arne Haukvik: «Det henstilles til 
Regjeringen å videreføre stipend til etablerte 
kunstnere på minst samme nivå som i dag.» 
S.tid. 4545-4546 (19.6.97). 
(Jf. St.meld. 47.) 

- SV: «Regjeringa vert oppmoda om å greie ut alter
nativt med å opprette ein eigen omstillingsdivisjon 
i SND- Statens Nærings- og Distriktsutviklings
fond. Omstillingsdivisjonen skal gjennom eit 
omstillingsfond kunne gå inn i kriseramma lokale 
hjørnesteins- og nøkkelbedrifter med ulike verke
middel-.... » 
S.tid. 137 (15.10.96). 

- SV: «Differansen i drivstoffpris mellom sentrale 
strøk og distrikter har auka vesentleg det siste året 
på grunn av sterk konkurranse mellom oljesel
skapa. Regjeringa vert difor oppmoda om - i sal
deringsproposisjonen for 1997 - å gå igjennom 
ordninga med tilskot til fraktutjevning (transport
støtte) og eventuelt kome med framlegg til nye til
tak ... » 
S.tid. 139-140 (15.10.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram 
forslag til en forsøksordning i enkelte fylker basert 
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på en egen tilskuddordning som stimulerer til 
interkommunalt samarbeid i næringsutviklingen.» 
S.tid. 140 (15.10.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringa å vurdere det 
såkalte fomuftsaltemativet som traseløsning på rv 
l Moberg-Sveiatjørn.» 
S.tid. 856 (14.11.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å gå gjennom 
Sjøforklaringsinstituttet og dets plass i norsk retts
vesen.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere til
deling av ekstraordinære skjønnsmidlar, eller and
re likviditetsfremmande tiltak, til Notodden kom
mune med inntil 15 mill. kr for 1997 .» 
S.tid. 1327 (25.11.96). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å bidra til at 
deling av arbeid blir prioritert framfor økt kjøpe
kraft for alle i forbindelse med tariffoppgjørene og 
sørge for at staten som arbeidsgiver går foran på 
dette området.» 
S.tid. 1506 (3.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 57 (1994-95)) 
SV: «Det henstilles til Regjeringen å gjennomgå 
merkeordningene for mat for å utvide forbruker
nes «rett til å vite». Merkeordningen bør utvides 
til blant annet å opplyse om mulig helserisiko ved 
produktet eller tilsettingsstoffer, hormonbruk, 
medisinering, bruk av sprøytemidler, opprinnel
ses1and samt genmodifisering, bestråling og andre 
kontroversielle prosesser.» 
S.tid. 1609-1610 (10.12.96). 
(Jf. Innst.S. 60.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den 
norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlin
gene om en internasjonal klimaavtale om, på Nor
ges vegne, å gå inn for en avtale bygd på prosent
vis like forpliktelser for industrilandene. Dersom 
en slik avtale skal åpne for <~oint implementatiom> 
(felles gjennomføring) forutsettes det at dette skjer 
i samarbeid mellom land som har inngått juridisk 
bindende forpliktelser om reduksjon i utslippene.» 
S.tid. 1694 (13.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 23.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den 
norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlin
gene om en internasjonal klimaavtale om, på Nor
ges vegne, å gå imot forslaget fra USA om å 
«låne» utslippskvoter fra framtidige generasjo
ner.» 
S.tid. 1694 (13.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 23.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at 
grunnskolereformen iverksettes fra skoleåret 
1997-98. Kommuner som etter egen vurdering 
ikke er i stand til å tilby at et akseptabelt tilbud, 
kan søke departementet om utsettelse i ett år.» 
S.tid. 1831 (18.12.96). 
(Jf. Dok. 8: 14.) 

- SV oversendt fra Odelstinget 12. desember 1996: 
«Det henstilles til Regjeringa å sørge for at fiske
båtjinansieringa innen SND ikke bidrar til å bygge 
eller fornye fartøyer hvor ombordproduksjon fin
ner eller kan finne sted.» 
S.tid. 1810, 1832 (18.12.96). 
(Jf. Ot.prp. 15.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å kartlegge 
omfanget av egenbetaling i grunnskolen, og 
komme tilbake med en vurdering av omfanget, og 
forslag til tiltak for å motvirke at egenbetaling skal 
forekomme.» 
S.tid. 2062 (21.1.97). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen om en gjen
nomgang av regelverket for pressestøtte, slik at 
også ikkepapirbaserte nyhetsmedia kan gis 
støtte.» 
S.tid. 2262 (4.2.97). 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram en 
stortingsmelding som drøfter hvordan oljeøkono
mien påvirker verdiskaping og sysselsetting i fast
landsøkonomien.» 
S.tid. 2465 (19.2.97). 
SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å 
bygge opp eit omstillings- og struktur/ond til bruk 
i ekstraordinære krisesituasjonar, der arbeidsplas
sar, kompetanse, marknad, leveransar m.m. står i 
fare.» 
S.tid. 2802 (20.3.97). 
(Jf. Dok 8: 4.) 
SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å 
auke ressurstilgangen til nyskapings-, omstillings
og utviklingsarbeid med vekt på forsikrings- og 
utviklingskontraktar (OFU og IFU), nettverkspro
sjekt og nyskaping/såkomfinansiering inkl. dist
riktsretta og bedriftsretta investeringstilskot.» 
S.tid. 2802 (20.3.97). 
(Jf. Dok. 8: 4.) 

- SV: «Det henstilles til Regjeringen å komme med 
en stortingsmelding om regulering av flåtestruktur 
og fangstkapasitet innen fiskeriene i Nordsjøen, 
samt regulering av beskatningsmønster på kom
mersielle arter i Nordsjøen på mellomlang og lang 
sikt.» 
S.tid. 2944 (16.4.97). 

- SV: Forslag oversendt fra Odelstinget 29. mai 
1997: «Det henstilles til Regjeringen å legge fram 
forslag til ny §l andre ledd slik at manglende inn
betaling av premien for pensjonstrygd for fiskere 
ikke rammer de krav en fisker har på andre ord
ninger som det er betalt lovpålagt avgift for.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97). 
(Jf. Ot.prp. 31.) 
Sosialkomiteen: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme nødvendige forslag for å begrense forsik
ringsselskapenes salg av operasjonsforsikringer 
og legge dette fram for Stortinget så raskt som 
mulig.» 
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S.tid. 4004 (11.6.97). 
(Jf. St.meld. 24.) 

- V: «Det henstilles til Regjeringen å vurdere sam
værsrett, med sikte på en lovendring for å styrke 
barns rett til samvær med biologisk familie.» 
S.tid. 340 (22.10.96). 
(Jf. St.meld. 39 (1995-96).) 
V: «Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ til 
pilotprosjekt med praksisordning og lønnstilskudd 
til små bedrifter som ansetter folk med høyere 
utdanning. Slike forsøksprosjekt må ha til formål å 
gjøre det lettere å rekruttere høyt kvalifisert perso
nell i små bedrifter.» 
S.tid. 1067 (19.11.96). 

- Øveraas, Eli Sollied, Anders Talleraas og Kjell 
Magne Bondevik: «Det henstilles til Regjeringen å 
gi Molde International Jazz Festival status som 
knutepunktinstitusjon.» 
S.tid. 1204 (21.11.96). 

- Aarrestad, Unn og Syver Berge oversendt fra 
Odelstinget 20. mai 1997: «Det henstilles til 
Regjeringen å endre forskriftene for opptak i 
manntall for fiskere slik at inntektsgrensen for 
arbeid i andre yrker settes til 5G på blad A.» 
S.tid. 3587-3588, 3591 (29.5.97). 
(Jf. Ot.prp. 69 (1995-96).) 

Il. Private forslag: 
- Forslag fra Erling Folkvord om at staten skal gi 

oppreisning til taterne som gruppe og erstatning 
til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing 
eller andre overgrep begått av statlig myndighet 

eller av noen som har handlet på statens vegne, og 
om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter 
som etnisk minoritetsgruppe. 
Dok. 8: 62 (1995-96), ref. S.tid. 2868 (14.3.96), 
Innst. S. 39, S.tid. 1564-1576, 1590 (6.12.96). 
(Jf. St.prp. 89 (1995-96).) 

- Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og 
Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe 
kriminaliteten i deler av MC-miljøet. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 101, S.tid. 
2328-2331, 2334 (11.2.97). 

- Forslag fra Sigurd Manneråk, Jon Lilletun og Lars 
Sponheim om å oppnevne et utvalg med mandat til 
å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhen
gighet. 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 221, S.tid. 
3785-3808, 3817-3818 (5.6.97). (Komiteens 
innst. om å ta opp etiske problemstillinger vedr. 
forholdet mellom oppdragsgiver og forskningsin
stitusjon/forsker i kommende forskningsmelding 
-enstemmig bifalt.) 

- Forslag fra Lisbeth Holand om å be Regjeringa 
fremme forslag om endringer i lov om fri retts
hjelp og en prøveordning med offentlige retts
hje/pssentre. 
Dok. 8: 63, ref. S.tid. 2822, Innst. S. 256, S.tid. 
4326-4327, 4399 (18.6.97). 

- Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lis
beth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for 
gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller. 
Dok. 8: 84, ref. S.tid. 3369, lnnst. S. 278, S.tid. 
4327-4328, 4399 (18.6.97). 
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REINDRIFT 

Se også: HUSDYRBRUK, SAMER, VETERINÆRVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1103 4103 Reindriftsadministrasjon 
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn og 

Børre Rønningen om å be Regjeringen sørge for 
en snarlig gjennomgang av avtaleverket innen 
reindriftsnæringen, og at denne gjennomgangen 
må omfatte bl.a. regelverket for omstillingspro
grammet. 
Dok. 8: 39, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 130, S.tid. 
3932-3933 (3.6.94) og vedlagt protokollen. (For
slagene fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Reindriftsavtalen 1994-95, om dekning av kost
nader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om 
endringer i statsbudsjettet for 1994. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtalen l. juli 1994-
30. juni 1995. 2. Protokoller fra forhandlingsmøte 
28. februar 1994. 3. Fordeling av avtalens ramme.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 167, S.tid. 
4273-4288, 4324-4325 (14.6.94). 
(5 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT. 3 forslag fra RV 
og l fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hvorvidt mine

ralutvinning som følge av Rio Holding Norway 
AS' letetillatelse for Karasjok vil være i samsvar 
med omstilling i reindriften på samiske premisser, 
S.tid. 3416-3417 (11.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1103 4103 Reindriftsadministrasjon 
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Reindriftsavtalen 1995-96, dekning av kostnader 

vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og endringer 
i statsbudsjettet for 1995. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtalen l. juli 1995-
30. juni 1996. 2. Sluttprotokoll fra reindriftsfor
handlingene 1995. 3. Fordeling av avtalens 
ramme.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 2744, Innst. S. 199, S.tid. 
4137-4142, 4149 (14.6.95). 

2. Forslag fra Johanne Gaup og Syver Berge om end
ring av forskrift nr. 49 om personkjøretøyer til 
loven om merverdiavgift§ 14. (Fritak for snøscoo
ter i reindriftsnæringen.) 

Dok. 8: 98, ref. S.tid. 4446 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av Kari 

Meløy om å omgjøre et vedtak om tvangsslakting 
av et fåtall tamrein tilhørende en familie i Kauto
keino, og derved støtte samisk kombinasjons
næring med lange tradisjoner, S.tid. 306-307 
(19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om reindriftsnæringa 
i Finnmark som fører tilforørkning av Finnmarks
vidda, og tiltak for å hindre en slik utvikling, S.tid. 
2957-2959 (26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i reindriftsloven, jordskifte/oven og vilt

loven. 
(Særskilt vedlegg: Lahka boazodoallolaga ja la gas 
eanandollolaga ja fuaddolaga rievdademiid birra
Samisk oversettelse av proposisjonen.) 
Ot.prp. 28, ref. O. tid. 381 (9.3.94) og ikke behand
let. 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1103 4103 Reindriftsadministrasjon 
l 151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag frå Reidar Johansen pva. SV oversendt frå 

Odelstinget 13. desember 1995: «Det vert fastsett 
eit øvre reintal for den einskilde driftseininga.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Johanne Gaup og Syver Berge om end
ring av forskrift nr. 49 om personkjøretøyer til 
loven om merverdiavgift§ 14. (Fritak for snøscoo
ter i reindriftsnæringen.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 5.10.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 98 (1994- 95), ref. S.tid. 4446 (19.6.95), 
Innst. S. l02, S.tid. 1861-1911, 1913 (19.12.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 11 og 32.) 

3. Framlegg frå Svein Ludvigsen pva. H, oversendt 
frå Odelstinget 23. januar 1996, om skiping av ein 
permanent dømmande kommisjon for avgjerder 
om beitegrenser i det sørsamiske området. 
S.tid. 2141-2144 (30.1.96), Innst. S. 162, 
(Jf. IV, 1.) 

4. Framlegg frå Reidar Johansen pva. SV, oversendt 
frå Odelstinget 23. januar 1996, om skiping av og 
mandat for regionale konfliktråd i saker der det er 
usemje om areal- og ressursutnytting i dei ulike 
rein beiteområda. 
S.tid. 2142-2144 (30.1.96), Innst. S. 162, 
(Jf. IV, l.) 

5. Reindriftsavtalen 1996-97, dekning av kostnader 
vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og endringer 
i statsbudsjettet for 1996. (Tiltak for å gjøre nærin
gen økologisk bærekraftig; anmodning om orien-

tering om situasjonen i næringen.) 
(Vedlegg: Reindriftsavtale l. juli 1996-30. juni 
1997. 2. Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlin
gene 1996. 3. Fordeling av avtalens ramme.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 2989, lnnst. S. 233, S.tid. 
4120- 4126, 4136 (11.6.96). 

6. Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blå
tind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms. 
(Vedlegg: Tiltak for samordning av Forsvarets 
virksomhet med reindriftens interesser.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke behand
let.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i reindriftsloven,jordskzfteloven og vilt

loven.(Reindriftslovens formålsparagraf om øko
logisk bærekraftig utnytting av reinbeiteressur
sene; Utvidelse av ekspropriasjonshjemmel; inn
deling i beitesoner og oppdeling av fellesbeiter; 
Likestilling av ektefeller som ledere av driftsen
het; Distriktsplan for reinbeitedistrikter; Fritak for 
merkeplikt av rein i særlige tilfeller.) 
(Særskilt vedlegg: Lahka boazodoallolaga ja lagas 
eanandollolaga ja fuaddolaga rievdademiid birra
Samisk oversettelse av proposisjonen. Innstillin
gen også trykt på samisk. V ed legg til innst.: l. 
Brev av 8.6.1995 fra næringskomiteen til statsrå
den i Landbruksdepartementet. 2. Brev av 
19.7.1995 fra statsråden i Landbruksdepartementet 
til næringskomiteen.) 
Ot.prp. 28 (1994 - 95), ref. O.tid. 381 (9.3.95), 
Innst. O. 8, O.tid. 88-117 (13.12.95), Besl. O. 19, 
L.tid. 10-19 (18.12.95), Besl. L. l, O.tid. 179-187 
(23.1.96), Besl. O. 38, L.tid. 24-25 (30.1.96). Lov 
av 23. februar 1996. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
og ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget, hvorav l bifalt 
(lagtingsanmerkning). Anmerkningen ikke bifalt 
ved 2. gangs behandling i Odelstinget. 2 forslag i 
Odelstinget sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, l, 3-4.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
l 103 4103 Reindriftsforvaltningen 
115 l Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blå

tind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms. 
(Vedlegg: Tiltak for samordning av Forsvarets 
virksomhet med reindriftens interesser.) 
St.prp. 85 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 145, S.tid. 2825-2841, 2860-2861 
(8.4.97). 
(2 forslag, henholdsvis fra Sp og SV, ikke bifalt. 
Komiteens innst. om utgiftsdekning for reineiere 
og grunneiere i planperioden bifalt.) 

2. Reindriftsavtalen 1997-98, dekning av kostnader 
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vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og endringer i 
statsbudsjettet for 1997. (Ny tilskuddsordning, til
pasning av dyretall til beitegrunnlag; rovdyrpro
blematikk.) 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. juli 1997-30. juni 
1998. 2. Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlin
gene 1997. 3. Fordeling av avtalens ramme.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 233, S.tid. 
4008-4016, 4088 (12.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

3. Rowiltforvaltning. (Biologisk mangfold, Bern
konvensjonen; samenes interesser, reindriftsnæ
ringen; kjerneområder; bestandsregistrering; ska
deforebygging og erstatninger; jaktrettigheter; 
forsøk med rovviltutvalg på fylkesnivå.) 
(Vedlegg: l. Rovviltartane si utbreiing, bestand
sutvikling og biologi. 2. Evaluering av førebyg
gande tiltak. 3. Oversikt over eksisterande land
brukspolitiske verkemiddel. 4. Mennesket og rov
dyra. 5. Oppsummering av utkast til forvaltings
planar. 6. Juridisk vurdering av beiteretten. 7. 
Konvensjon om vern av ville europeiske planter 
og dyr, og deres naturlige leveområder. Inntatt i 
innst.: Næringskomiteens uttalelse til innstillings
utkast.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 301, S.tid. 

4478-4507, 4543-4545 (19.6.97). 
(9 forslag; l fra RV om å unngå innskrenking i 
beiteretten enstemmig bifalt og l fra KrF sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. Resten ikke bifalt. Komiteens innstilling om å 
lovhjemle rett til erstatning for rovviltskader 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi om å justere minstehøy

den for Forsvarets fly for å unngå statlig erstat
ningsansvar, etter at Forsvaret tapte en sak i 
Høyesterett om overflyging og tap av rein, S.tid. 
2447-2448 (19.2.97). 

2. M.spm. fra Syver Berge om reinkatastrofar pga. at 
næringsmangel har nedsvelta rein, og å leggje til 
rette for å unngå slike tap og dyretragediar, S.tid. 
2747-2748 (19.3.97). 

3. M.spm. fra Johanne Gaup om reineiere må betale 
30 pst. toll ved import av tilleggsf6r i forbindelse 
med beitekrisen, S.tid. 3125 (30.4.97). 

4. M.spm. fra Marit Arnstad om å avhjelpe den kri
tiske situasjonen for det sørsamiske reindriftsmil
jøet i Nord-Trøndelag etter store tap av dyr bl.a. 
pga. rovdyrskader, S.tid. 3534-3535 (28.5.97). 
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REISELIVSNÆRING 

Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

115 Presse- og kultuiformål 
121 Eksportfremmende tiltak 

2. Avgiftsvedtakfor 1994. 
Budsjett-innst. S.l3, S.tid.llll-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5580 Avgift på charterreiser med fly og på flyging 
av passasjerer til utlandet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og 
Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

940 Reiselivstiltak 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Syver Berge om å gje konsesjon i sam

band med tre tyske statsborgarar sitt kjøp av ein 
eigedom på 300 daa i Hamarøy kommune med 14 

bustadeinheiter og eit service-senter, S.tid. 
332-334 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det utvikles 
et pris- og kravnivå til OL-turistene som kan få 
store negative konsekvenser for Norge som turist
land i fremtiden, S.tid. 1981-1982 (26.1.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at et nettverk 
bestående av fire store bussoperatører får støtte 
fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, og 
at andre selskaper derved presses ut av markedet, 
S.tid. 2460-2461 (2.3.94). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om korleis 
moms på tenester vil samsvara med at reiselivsnæ
ringa er rekna for å vera eit satsingsområde, S.tid. 
2559- 2561 (16.3.94). 

5. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen, framsatt av Ivar B. 
Prestbakmo om at Høgskolen i Harstad er den 
eneste med et «rent» studium i reiseliv og turisme 
som ikke deltar i bedriftsstipendiatordningen for 
reiselivsnæringen, S.tid. 2965 (20.4.94). 

6. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om å legge til 
rette for å utnytte veksten i camping- og bubiltu
rismen i tida framover, S.tid. 3857- 3858 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap. : 

115 Presse- og kulturformål 
12 l Eksportfremmende tiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap. : 

940 Reiselivstiltak 
3. Avgiftsvedtak for 199 5. 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5580 Avgift på flyging av passasjerer til utlandet 

DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J Røsjorde om å legge forhol

dene til rette for at Bergen kan fungere som en 
snuhavnfor turistskip, S.tid. 2095-2096 (1.2.95). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hotell Ting Hai 
House i Arendal som ble nedlagt og 19 personer 
arbeidsledige fordi hotellet fikk avslag på søknad 
om arbeidstillatelse for kinesiske kokker, S.tid. 
2220 (15.2.95). 

3. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om hotell- og restau
rantbransjen som har sendt ut signaler om at de 
ønsker å rydde opp i forholdene med useriøse 
bedrifter, S.tid. 2247-2248 (15.2.95). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om det skal vera ein stat
leg oppgave gjennom Statskog SF å byggja seg 
opp til ein stor turistvert ved oppkjøp av fjellstuer, 
S.tid. 2437-2438 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om ansatte ved Winge 
Reisebureau i Tromsø som streiker for organisa
sjonsfrihet og tariffavtale, og hva statsråden me
ner om at NHO i 1995 motarbeider organisasjons
friheten, S.tid. 2855-2856 (5.4.95). 

6. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om tilpassing 
av ulike bestemmelser for reisegods ved grense
passering i de nordiske land, S.tid. 3028 (3.5.95). 
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7. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om subsidiering av Sta
tens kantiner, som skjer i direkte konkurranse med 
lokale overnattings
og serveringssteder, S.tid. 3220-3221 (10.5.95). 

8. Sp.spm. fra Arne Haukvik, framsatt av Terje Sand
kjær om driftsstøtte til Tinnsjøferjene og Tinnos
banen, S.tid. 3499-3500 (24.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om pakkereiser. 

(Vedlegg: Utredning om lov om pakkereiser av 
lagdommer Hans Petter Lundgaard. Bilag: l. 
Rådsdirektiv 90/314ÆØF om pakkereiser. 2. 

Avtale mellom Forbrukerrådet og Den Norske 
Reisebransjeforening og Reklamasjonsnemnda 
for selskapsreiser. 3. Alminnelige vilkår for sel
skapsreiser.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 593, Innst. O. 60, O.tid. 
746-751 (6.6.95), Besl. O. 65, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 25. august 1995. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i pakkereiseloven (reisegaranti). 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 
(Jf. forrige sak.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

115 Presse-, kultur- og informasjonsformål 
121 Eksportfremmende tiltak 

2. Avgiftsvedtakfor 1996. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5580 Avgift på .flyging av passasjerer 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23 .11.95). 
Budsjett-kap.: 

940 Reiselivstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender skriv datert 25. mars 

1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende 
Høgskolen i Harstad- oppretting av 3 år på rei
selivsstudiet. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om endring av alko

holloven for å stanse useriøse aktører i restau
rantbransjen, S.tid. 936-937 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om Statsskogs utset
telse av arbeidet med riving og sikring av gruva på 
Hjerkinn for eventuell hotellbygging, S.tid. 
2164-2165 (31.1.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i pakkereiseloven (reisegaranti). 

Ot.prp. 71 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 26, O.tid. 133-135 (14.12.95), Besl. O. 
30, L.tid. 20 (18.12.95). Lov av 22. desember 
1995. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

115 Presse-, kultur- og informasjonsformål 
121 Eksportfremmende tiltak 

2. Avgiftsvedtakfor 1997. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5580 Avgift på .flyging av passasjerer 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

940 Reiselivstiltak 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven). 

Ot.prp. 55, ref. O.tid. 570, Innst. O. 93, O.tid. 
825-827, 859-862 (5.6.97), Besl. O. 105, L.tid. 
55 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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RETTSVESEN 

Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRlMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, 
SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1994. 2. Videre organisering av 
Tinglysingsdatas virksomhet.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
4 l O Herreds- og byrettene 

3410 Rettsgebyr 
4 l l 34 l l Registerenheten i Brønnøysund 
4 l 3 Kontrollen med den militære disiplinærmyn-

dighet 
4 l 4 Undersøkelses- og domsutgifter 
4 l 8 Fri rettshjelp 
449 Statens innkrevingssentral 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(17 forslag, hvorav 16 ikke bifalt og l forslag fra V 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 

kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
(Kap. 418 Fri rettshjelp; kap. 3410 Rettsgebyr.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, Innst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

2. Interp. fra Anders C. Sjaastad om arten og omfan
get av kriminalitet som begås av utlendinger m.v. 
S.tid. 3380-3394 (10.5.94). 

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim og 
Kjellaug Nakkim om tiltak for å redusere krimina
litet blant barn og unge. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 131, S.tid. 
3864-3886 (2.6.94) og avvist. (Forslagene med 
tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at lovlig regist

rerte og godkjente vaktselskaper påtar seg å plas
sere avlyttingsutstyr for kunder, S.tid. 2094-2095 
(9.2.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om retts

gebyr. (Oversiktlige og enhetlige regler.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 48-54 
(9.12.93), Besl. O. 8, L.tid. 8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(l forslag fra A om gebyr ved private straffesaker 
- ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjesel
skaper og i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell 
statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikklo
ven). (Namsmyndighet for Statens innkrevings
sentral.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 5, Innst. O. 20, O.tid. 
133-135 (10.2.94), Besl. O. 29, L.tid. 16 (17.2.94). 
Lov av 18. mars 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmark
skommisjon for Nordland og Troms m.fl. (Overfø
ring av grensemerking til jordskifterettene; kunn
gjøring av dommer; avvisning av saker.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 120, Innst. O. 25, O.tid. 
167-168 (24.2.94), Besl. O. 35, L.tid. 18 (3.3.94). 
Lov av 22. aprill994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

4. Lov om Enhetsregisteret. 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 28, O.tid. 
183-214 (22.3.94), Besl. O. 37, L.tid. 19-20 
(14.4.94). Lov av 3. juni 1994. (Forslag fra A og 
SV ikke bifalt.) 

5. Endringar i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfar
lige varer samt væsker og gasser under trykk, lov 
av 14. juni 1974 nr. 39om eksplosive varer og lov 
av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske an
legg og elektrisk utstyr. (Namsmyndighet for Sta
tens innkrevingssentral til inndriving av utestå
ende krav.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 220, Innst. O. 47, O.tid. 
339-340 (2.6.94), Besl. O. 50, L. tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 16. juni 1994. 

6. Forslag fra Jan Simonsen og Tor Nymo om lov om 
endring i lov av 13. august 1915 nr. 6 om retter
gangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). (Nytt 
andre ledd i § 407 om gjenopptakelse av sivile 
saker.) 
Dok. 8: 63, ref. O. tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 
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7. Endringer i skifte/oven m.m. (Dødsboskifte.) Ot.prp. 81, ref. O.tid. 327, Innst. O. 75 og ikke 
behandlet. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1995. 2. Regulering av embets
distrikter (lagsokn). 3. Materiellplan fram mot år 
2000 - Politioperativt materiell i politi- og lens
mannsetaten.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799, 800-801 
(31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
403 Fellesfunksjoner informasjonsteknologi 
410 Herreds- og byrettene 

3410 Rettsgebyr 
41 l 341 l Registerenheten i Brønnøysund 
413 Kontrollen med den militære disiplinærmyn-

dighet 
4 l 4 Undersøkelses- og domsutgifter 
4 l 7 Norsk Lovtidend 
4 l 8 Fri rettshjelp 
449 Statens innkrevingssentral 

3449 Diverse inndragninger 
47 l Statens erstatningsansvar 

5630 Aksjer i Tinglysingsdata AlS 
(23 forslag, hvorav 2 bifalt, henholdsvis fra SV og 
fra KrF. l forslag til vedtak fra justiskomiteen 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kap. 

414 Undersøkelses- og domsutgifter, post 21 
Utgifter til bobehandling. (Garanti for utgifter og 
ev. ansvar i forbindelse med Anders Jahres 
dødsbo.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 800, Innst. S. 38, S.tid. 
1508-1512, 1519 (1.12.94). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen sørge for drøftelser med Per Kristian 
Liland med sikte på å oppnå en minnelig erstat
ningsordning og at Stortinget gir Regjeringen full
makt til å utbetale Per Kristian Liland et forskudd 
på den erstatning han har krav på i medhold av 
§ 444 i straffeprosessloven. 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om å sende saken til 
justiskomiteen ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen sørge for drøftelser med den tidligere 
tiltalte og de siktede i den såkalte Bjugn-saken 
med sikte på å oppnå en minnelig erstatningsord
ning. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 

vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om å sende saken til 
justiskomiteen ikke bifalt.) 

4. Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 
under ymse kapittel administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 341 O Rettsgebyr; kap. 
411/3411 Registerenheten i Brønnøysund; kap. 414 
Undersøkings- og domsutgifter; kap. 418 Fri retts
hjelp.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 800, Innst. S. 51, S.tid. 
1606-1607 (13.12.94). 

5. Forslag fra Arild Hiim på vegne av H oversendt 
fra Odelstinget 19. desember 1994: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om lovendringer som 
gir forenklinger i og reduksjoner av gebyrene for 
tjenester ved Brønnøysundregistrene for bedrif
ter.» S.tid. 1930-1931 (19.1.95), og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Forslag oversendt fra Odelstinget 6. april 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme en helhetlig 
melding om offentlig rettshjelp der dagens ordning 
vurderes på et bredt grunnlag sammen med alter
native rettshjelpsmodeller.» 
S.tid. 2950, 2951 (25.4.95) og enstemmig vedtatt. 
(Jf. IV, 5.) 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen oppnevne en granskningskommisjon 
til å granske og vurdere alle aspekter i forbindelse 
med justismordet mot Per Kristian Liland. 
Dok. 8: 11, ref. S.tid. 1523-1528, Innst. S. 127, 
S.tid. 3181-3200, 3201 (9.5.95) og enstemmig 
avvist. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om å sende saken til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke bifalt. 
Enst. bifalt: l forslag fra Sp og KrF og komiteens 
innst. om en kommisjon til å granske politiets og 
påtalemyndighetens behandling av Liland-saken.) 

8. Redegjørelse av justisministeren om utviklingen 
av voldskriminalitet og aktuelle tiltak mot vold. 
S.tid. 3281-3288 (15.5.95), S.tid. 3404-
3444,3446-3449 (debatt 22.5.95) og vedlagt pro
tokollen. 
(3 forslag, hvorav l fra Sp bifalt (om plan for 
utbygging av nærpolitilbydelspolitiordningen) og 
l fra SV sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 
(Jf. de to neste sakene.) 

9. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om å gjenopprette til
liten til rettssystemet og rettsstaten, og derved 
avverge en økende voldsspiral. S.tid. 3404-3444, 
3446-3449 (22.5.95). 
(l forslag fra Oscar D. Hillgaar sendt Regjeringen 
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- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

10. Forslag fra Jon Lilletun, Solveig Sollie og Anita 
Apelthun Sæle om å få en stortingsmelding eller 
en redegjørelse fra Regjeringen om voldsproble
matikken. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 139, S.tid. 
3404-3444, 3448-3449 (22.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Jf. de to foregående sakene.) 

Il. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup
pesøksmål. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å vurdere de kom

munale forliksrådenes sammensetning og arbeids
oppgaver, slik at ikke et rent legmannsorgan kan 
opptre som dømmende makt, S.tid. 538-539 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å sikre rettsbeskyt
telse for personer og deres familier som er frikjent 
i straffesaker, S.tid. 2607-2609 (15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om bruk av sivilarbei
dere i voldsforebyggende arbeid, S.tid. 2613 
(15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Carl!. Hagen om automatisk utbeta
ling av forskudd på tilkjente erstatninger, hvor 
kun størrelsen er gjenstand for ankebehandling, 
med eksempel i saken til Erik Netting, S.tid. 
3030-3031 (3.5.95). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at avgiftene til 
Brønnøysundregistra har vorte for dyre, og særleg 
går ut over småbedrifter, S.tid. 3216-3218 
(10.5.95). 

6. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvorfor lovendrin
ger vedtatt i juni 1994 for å bedre kriminialitets
ofres stilling, ennå ikke er trådt i kraft, S.tid. 
3584-3585 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skifte/oven m.m. (Dødsboskifte.) 

Ot.prp. 81 (1993-94), ref. O.tid. 327 (30.5.94), 
Innst. O. 75, O.tid. 15-17 (11.10.94), Besl. O. 3, 
L.tid. 4 (20.10.94). Lov av 2. desember 1994. 

2. Endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om retts
gebyr. (Heving av rettsgebyr; fritak for tingly
singsgebyr på skjøter som del av jordskifte.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 181, Innst. O. 19, O.tid. 

235-236 (19.12.94), Besl. O. 22, L.tid. 25 
(22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
(l forslag fra H sendt Stortinget (ikke bifalt) og l 
forslag fra FrP ikke bifalt. 2 forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. I, l og Il, 5.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen og TorNymo om lov om 
endring i lov av 13. august 1915 nr. 6 om retter
gangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven). (Nytt 
andre ledd i § 407 om gjenopptakelse av sivile 
saker.) 
Dok. 8: 63 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 32, O.tid. 294-300 (14.2.95) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Sp, KrF og FrP - ikke 
bifalt. l forslag fra V ikke bifalt.) 

4. Endringer i straffeloven m.m. (Tiltak mot utleie til 
bordellvirksomhet; tiltak mot rasisme; vern av 
ambassadeområder; de særskilte etterforsknings
organer; fremgangsmåten ved muntlig forsikring; 
vitners plikt til å oppgi bopel; granskingskommi
sjoners vern mot mortifikasjonssøksmål; lens
menns adgang til å overføre saker til konfliktråds
mekling; forbud mot nedtaking av satellittsignal 
ved bruk av piratdekoder.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 87, Innst. O. 34, O.tid. 
361-380 (9.3.95), Besl. O. 41, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 7. april 1995. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Jan Simonsen 
pva. FrP sendt Stortinget (ikke bifalt) og l ikke 
bifalt.) 

5. Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri retts
hjelp og enkelte andre lover. (Forholdet til privat 
rettshjelpforsikring; adgang til tilbaketrekking av 
innvilget fri rettshjelp; øvre grense for antall 
timer; tilpassing til forskrift om stykkpris; saker 
om idømming og fullbyrding av straff; innskren
king av tilbud i farskapssaker, leietaker- og opp
sigelsessaker, utlendingssaker og trygde- og pen
sjonssaker.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 17, Innst. O. 42, O.tid. 
566-585 (6.4.95), Besl. O. 51, L.tid. 47 (25.4.95). 
Lov av 15. september 1995. 
(l forslag i Odelstinget fra Sp, SV, KrF og FrP 
ikke bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt. l for
slag til innstilling fra justiskomiteen om å fremme 
en helhetlig melding om offentlig rettshjelp sendt 
Stortinget (bifalt).) 
(Jf. Il, 6.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: Gebyrpolitikken i Brønnøysundregi
stra.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 

Budsjett-kap.: 
403 Justissektorens samordningsenhet for IT 

(JUS-IT) 
41 O Herreds- og byrettene 

3410 Rettsgebyr 
411 341 I Registerenheten i Brønnøysund 
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413 Kontrollen med den militære disiplinærmyn-
dighet 

414 Undersøkelses- og domsutgifter 
417 Norsk Lovtidend 
418 Fri rettshjelp 
449 3449 Statens innkrevingssentral 
471 Statens erstatningsansvar 

5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as 
(20 forslag, hvorav l fra A og SV bifalt. 3 forslag 
til vedtak fra justiskomiteen bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anne Helen Rui om innføring av grup

pesøksmål. 
Dok. 8: 97 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 62, S.tid. 1575-1576, 1602 (8.12.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og ev. for
slag. 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 411/3411 Registerenheten i Brønnøysund; 
kap. 414 Undersøkelses- og domsutgifter; kap. 418 
Fri rettshjelp; kap. 3449 Statens innkrevingssent
ral; kap. 471 Statens erstatningsansvar.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

3. Forslag fra Jan Simonsen om innføring av et 
voldsofferfond. 
Dok. 8: 4, ref. S.tid. 289, Innst. S. 96, S.tid. 
2184-2187, 2190 (6.2.96). (Komiteens innstilling 
om å utrede etablering og finansiering av et volds
offerfond bifalt. l forslag fra RV ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å yte rettferdig
het overfor jøder i Norge - erstatning for konfis
kerte verdier og krigspensjon. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2861, Innst. S. 171, S.tid. 
3428-3431, 3448 (13.5.96) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Roy N. Wetterstad (Dok. 8-forsla
gets punkt l) sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. TRYGDER Il, 12 og Ill, 3.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord om at staten skal gi 
oppreisning til taterne som gruppe og erstatning 
til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing 
eller andre overgrep begått av statlig myndighet 
eller av noen som har handlet på statens vegne og 

om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter 
som etnisk minoritetsgruppe. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2868 (14.3.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om en 5 år gammel 

barnehjems} ente fra Estland som blir nektet visum 
til Norge for å få undersøkt en hjertelidelse. (Truk
ket tilbake), S.tid. 1416 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om bruk av private 
etterforskere i straffesaker, S.tid. 1991-1992 
(10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om samarbeid 
mellom Justisdepartementet og en jødisk gruppe 
tilknyttet det Mosaiske Trossamfund for å finne ut 
hva som skjedde med jødenes eiendom under og 
etter krigen, S.tid. 2158-2159 (31.1.96). 
(Jf. Il, 4.) 

4. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om tvistemålslova og 
avgrensingar i private partar sin rett til å bruke 
teknisk bistand i saker som har vore oppe for dom
sto/ane, S.tid. 2347-2348 (14.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om retts

gebyr. (Heving av rettsgebyret; reduksjon av kost
nadene ved registrering av selskaper i Foretaks
registeret.) 
Ot.prp. 20, ref. O .tid. 77, Innst. O. 30, O.tid. 
137-138 (14.12.95), Besl. O. 32, L.tid. 20-21 
(18.12.95). Lov av 22. desember 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. STP l (1995-96) Budsjettinnst. S 4 kap. 
3410.) 

2. Forslag fra Gudmund Restad og Tor Nymo om lov 
om endring i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om 
tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangs
fullbyrdelsesloven). (Forholdet mellom fristrege
len i tvangsfullbyrdelsesloven og reglene om be
slagsfrihet.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 14.5.96 fra justisminis
teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 64, ref. O. tid. 232, Innst. O. 80, O. tid. 503, 
507 (13.6.96) og vedtatt sendt Regjeringen til 
utredning og uttalelse. 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

403 Justissektorens samordningsenhet for IT 
(JUS-IT) 

41 O Herreds- og byrettene 
341 O Rettsgebyr 

414 Undersøkelses- og domsutgifter 
446 Kontrollen med den militære disiplinærmyn

dighet 
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449 3449 Statens innkrevingssentral 
462 3462 Registerenheten i Brønnøysund 
467 Norsk Lovtidend 
470 3470 Fri rettshjelp 
471 Statens erstatningsansvar 
475 Bobehandling 

5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon AlS 
(17 forslag, herav 4 bifalt- l fra A og SV, l fra H 
og KrF og 2 fra Sp.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om at staten skal gi 

oppreisning til taterne som gruppe og erstatning 
til tatere som har vært utsatt for etnisk rensing 
eller andre overgrep begått av statlig myndighet 
eller av noen som har handlet på statens vegne og 
om at staten skal anerkjenne taternes rettigheter 
som etnisk minoritetsgruppe. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.96 fra Justis
departementet v/statsråden til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 62 (1995-96), ref. S.tid. 2868 (14.3.96), 
Innst. S. 39, S.tid. 1564-1576, 1590 (6.12.96) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(Forslagets pkt. l avvist. Komiteens innstilling om 
å sende forslagets pkt. 2 og 3 til Regjeringen til 
utredning og uttalelse bifalt.) 

2. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 
for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 410/3410, 
414, 418, 3449 og 471.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, 
1608-1609 (10.12.96). 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. januar 1997: 
«Regjeringen anmodes om å vurdere i hvilken 
grad det er nødvendig å endre eller klargjøre regler 
i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenes
ter slik at barnevernets tvangsmyndighet kan 
benyttes også som et ledd i å forebygge kriminali
tet eller som et ledd i en etterfølgende reaksjon på 
kriminelle handlinger.» 
S.tid. 2334, 2335 (11.2.97) og bifalt mot l stemme. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag frå Kjellaug Nakkim pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 21. januar 1997: «Regjerin
gen anmodes om å vurdere å endre lov av 15. mars 
1991 nr. 3 om megling i konfliktråd, slik at meg
ling kan foretas selv om gjerningsmannen eller 
vergen ikke ønsker slik megling.» 
S.tid. 2334, 2335 (11.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. lnterp. fra Eva Finstad om lovendringsvedtak og 
domstolsvedtak som angriper eiendomsretten m.v. 
S.tid. 3574-3582 (29.5.97). 

6. Forslag fra Lisbeth Holand om å be Regjeringa 
fremme forslag om endringer i lov om fri retts
hjelp og en prøveordning med offentlige retts
hjelpssentre. 
(Vedlegg: Rettshjelpssentre.) 

Dok. 8: 63, ref. S.tid. 2822, Innst. S. 256, S.tid. 
4326-4327, 4399 (18.6.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Forslagets pkt. l og 2 avvist; kun pkt. 3 sendt 
Regjeringen.) 

7. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lis
beth Ho land og Jan Simonsen om utvidet frist for 
gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller. 
Dok. 8: 84, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 278, S.tid. 
4327-4328, 4399 (18.6.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 

8. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å tillate kasino
virksomhet i Norge etter internasjonal standard og 
målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet. 
Dok. 8: 93, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Peter Angelsen om manglende straffe

forfølging av hvalfangstmotstandere som bl.a. har 
forsøkt å senke fartøyene «Nybræna» og «Senet», 
S.tid. 2165-2166 (29.1.97). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at kommune
kassereren driver inkasso overfor firmaet Rygge 
Isolering gjennom firmaets kunder, S.tid. 
2508-2509 (26.2.97). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at det er gitt midler 
til den ene parten til å anke en sak om retten til fritt 
fiske i Hurdalssjøen til lagmannsretten, S.tid. 
2558-2559 (5.3.97). 

4. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om voldtatte kvinners 
rettssikkerhet, i lys av at stadig færre voldtektsan
meldelser resulterer i tiltale og dom, S.tid. 
2576-2577 (5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre politiinfor
mantene bedre, og bidra til ny identitet for en 
informant som føler seg i livsfare etter å ha vitnet i 
flere narkotikasaker, S. tid. 3767-3768 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om retts

gebyr. (Heving av rettsgebyret.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 125, Innst. O. 28, O.tid. 213, 
240-241 (10.12.96), Besl. O. 36, L.tid. 20 
(17.12.96). Lov av 20. desember 1997. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Anders C. Sjaastad og Kjellaug Nak
kim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 
Almindelig borgerlig Straffelov. (Om senkning av 
den kriminelle lavalder.) 
Dok. 8: Il, ref. O.tid. 98, Innst. O. 45, O.tid. 
381-388 (21.1.97) og avvist. 
(2 forslag, hvorav l sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 3 og 4.) 

3. Tilbakekalling av Ot.prp. 44 (1996-97) om lov 
om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr. 
Ot.meld. l, ref. O.tid. 569, Innst. O. 67, O.tid. 
583-584 (13.5.97) og vedlagt protokollen. 
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4. Lov om Oppgaveregisteret. (Samordning og for
enkling av bedrifters innrapportering til det offent
lige.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 512, Innst. O. 71, O.tid. 
595-598, 619-621 (20.5.97), Besl. O. 85, L.tid. 
43 (29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 

5. Endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om retts-

gebyr. (Heving av rettsgebyret.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 642, Innst. O. 105, O.tid. 
918-919, 948 (16.6.97) og ikke vedtatt. 

6. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om retts
gebyr. 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 



Riksrevisjonen -550-

RIKSREVISJONEN 

Se også: STORTINGET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 643-649 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap 

vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1992. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser for ni departementer; forvaltningsre
visjon.) 
Dok. l, ref. S.tid. 428, Innst. S. 90, S.tid. 
2761-2772 (24.3.94). 
(l forslag fra A til desisjon vedr. musicalen 
«Which Witch» ikke bifalt.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
departementenes forvaltning av statens interesser i 
statsbedrifter, aksjeselskaper og statsbanker i 
1992. 
Ref. S.tid. 1869, lnnst. S. 109, S.tid. 3009-3010 
(21.4.94). 

3. Valg av riksrevisorer med varamedlemmer. Innst. 
S. 143, S.tid. 3759-3760 (31.5.94). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1992. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser for 6 departementer.) 
Dok. l, ref. S.tid. 428, Innst. S. 117, S.tid. 
4073-4084, 4086-4087 (9.6.94). 
(2 forslag, henholdsvis fra A og FrP, ikke bifalt. 
Innstilling fra kontrollkomiteen om lønns- og ar
beidsvilkår for leger m.v. i Forsvaret som egen sak 
i Stortinget, bifalt.) 

5. Riksrevisjonens antegnelser av 8. oktober 1993 til 
Landbruksdepartementet vedrørende «Om sider 
ved den økonomiske virksomheten ved Norges 
landbrukshøgskole (NLH)». 
(Vedlegg: Presentasjon av høgskolen. Gjennom
gåelse av regelverk, rutiner. Konklusjon med for
slag til tiltak. Tabeller. Undervedlegg: I. Inntekter 
og utgifter fordelt på statsregnskapsposter. Il. Stil
lingsfordeling. Ill. Permisjoner. Vedlegg til innst.: 
Svarbrev av 3.5.94 fra Landbruksdepartementet, 

v/statsråden, til kontroll- og konstitusjonskomi
teen og svarbrev av 28.4.94 fra Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet, v/statsråden 
om praktisering av eiendomsretten til forsknings
resultat.) 
Dok. 1: 2, ref. S.tid. 2422, Innst. S. 137, S.tid. 
4084-4085, 4087 (9.6.94). 

6. Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1993. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksrevisjo
nen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor Oslo) og stil
linger ved utgangen av 1993.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 160, S.tid. 
4085 - 4086, 4087 (9.6.94). 

7. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med/revisjon 
av stiftelser organisert etter lov om stiftelser m.m. 
av 23. mai 1980 nr. 11 (stiftelsesloven). 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), Innst. S. 173, S.tid. 
4170-4172 (10.6.94). 

8. Samtykke til å godkjenne prinsippavtale om full
førelse av nye mineryddingsfartøyer til Sjøforsva
ret. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 29.4.94 fra Riksrevi
sjonen til Stortinget.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 3219, lnnst. S. 190, S.tid. 
4385-4389 (15.6.94) og enstemmig bifalt under 
visse forutsetninger. 

9. Forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordninger. 
(Vedlegg: Rapport om beregning, innkreving og 
innbetaling av produktavgifter i fiskerinæringen 
og om forvaltningen m. v. fiskernes sosiale ord
ninger.) 
Dok. l: 3, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

l O. Gjennomgåelse og vurdering av ulike sider ved 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 
generelle IT-satsing med spesiell vekt på Winix
saken. 
(Vedlegg: Rapport - en gjennomgåelse og vurde
ring av ulike sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets generelle IT -satsing 
med spesiell vekt på Winix-saken.) 
Dok. 1: 4, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

11. Forvaltning av bilateral bistand til Pakistan og Sri 
Lanka. 
(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til Pa
kistan. 2. Forvaltning av bilateral bistand til Sri 
Lanka.) 
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Dok. 1: 5, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

12. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro
sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke behand
let. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en uavhengig gjen-

Riksrevisjonen 

nomgang av arbeidskontorenes kontrollrutiner og 
utbetalinger, S. tid. 3414-3415 (11.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 9. juni 1978 nr. 48 om personre

gistre m. m.(Fritak frå konsesjonsplikt for Riksre
visjonen.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 224, Innst. O. 38, O.tid. 273 
(19.5.94), Besl. O. 43, L.tid. 26 (10.6.94). Lov av 
24. juni 1994. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 758-760 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Undersøkelse av enkelte bygge- og anleggspro

sjekter i Forsvaret og Avtale mellom staten og 
Tjeldsund kommune om bygging av boliger ved 
Ramsund orlogsstasjon. 
(Vedlegg: Rapport om undersøkelse av enkelte 
bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret.) 
Dok. 1: 6 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 
Innst. S. 47, S.tid. 1603 (8.12.94). 

2. Riksrevisjonen sin merknad til Utanriksdeparte
mentet vedkomande forvaltning av bilateral stø
nad til Pakistan og Sri Lanka. 
(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til Pa
kistan. 2. Forvaltning av bilateral bistand til Sri 
Lanka.) 
Dok. 1: 5 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 48, S.tid. 1605-1606 (13.12.94). 

3. Forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordninger. 
(Vedlegg: Rapport om beregning, innkreving og 
innbetaling av produktavgifter i fiskerinæringen 
og om forvaltningen m. v. av fiskernes sosiale ord
ninger. 20 vedlegg til innst.: Diverse korrespon
danse mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
Riksrevisjonen og Kystfiskarlaget v/Sunnmøre 
Kystfiskarlag, og brev fra Finansdepartementet, 
Sosial- og helsedepartementet og Fiskerideparte
mentet i tiden fra mai til desember 1994.) 
Dok. 1: 3 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 62, S.tid. 1646-1651 (15.12.94). (l utset
telsesforslag fra RV ikke bifalt.) 

4. Riksrevisjonens antegnelse med svar og forslag til 
desisjon vedrørende Departementenes tilskudds
forvaltning. (Utarbeiding av et sentralt regelverk 
for kontroll med tilskuddsforvaltningen; utarbei
ding av et nytt økonomireglement for staten.) 

(Vedlegg: Rapport om departementenes tilskudds
forvaltning. 5 vedlegg til innst.: Svar på kontroll
og konstitusjonskomiteens brev av 14.12.94 til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, av 14.12.94 
til Finansdepartementet, av 14.12.94 til Administ
rasjonsdepartementet, av 11.1.95 til Riksrevisjo
nen og av 11.1.95 til Finansdepartementet. Under
vedlegg til innst.: Brev av 17.8.94 fra Finansdepar
tementet til Riksrevisjonen.) 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 123, Innst. S. 80, S.tid. 
2372-2376, 2377 (24.2.95) og enstemmig vedtatt. 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1993. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
20. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 94, S.tid. 
2376-2377 (24.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 

6. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1993. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser.) 
(Vedlegg: inntatt i innst: Svarbrev av 27.1.95 fra 
Nærings- og energidepartementet vedr. statens 
salg i Brage-feltet og omsetning av SDØE-an
deler, og svarbrev av 6.2.95 fra Riksrevisjonen 
vedr. Postgiros regnskap.) 
Dok. l, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 98, S.tid. 
2630-2644 (21.3.95). 
(l forslag fra A til desisjon vedr. Postverkets enga
sjement i Norvans AS ikke bifalt med 49 mot 34 
stemmer.) 

7. Riksrevisjonens antegnelser vedrørende enkeltsa-
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ker pd skatte- og avgiftsområdet. 
(Vedlegg: Rapport om praktiseringen av delings
modellen for inntektsåret 1992 ved 10 liknings
kontorer (forkortet utgave).) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 106, S.tid. 
2644-2653 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

8. Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. 
(Lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell.) 
(Vedlegg: Eksempel på tilsettingskontrakt for 
militære leger/tannleger i Forsvaret med redusert 
arbeidstid.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1607, lnnst. S. 108, S.tid. 
2878-2886, 2899 (6.4.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

9. Antegnelser vedrørende Norges Statsbaner 
(NSB). 
(Vedlegg: l . Rapport om bruk av konsulenttjenes
ter i NSB. 2. Rapport om NSBs prosjektstyring 
ved innføring av nye edb-systemer. 3. Rapport om 
variable tillegg og godtgjørelser i NSB. 4. Rapport 
om innkjøp og lagerhold i NSB Banedivisjonen. 
Vedlegg til innst.: Retningslinjer for bruk av kon
sulenttjenester i NSB. Vedlegg inntatt i innst.: 
Brev av 24.3.95 fra kontroll- og konstitusjonsko
miteen til Samferdselsdepartementet og svarbrev 
av 29.3.95 fra Samferdselsdepartementet.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 122, S.tid. 
2900-2910 (6.4.95). 

l O. Gjennomgåelse og vurdering av ulike sider ved 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 
generelle IT- satsing med spesiell vekt på Winix
saken. 
(Vedlegg: Rapport - en gjennomgåelse og vurde
ring av ulike sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets generelle IT -satsing 
med spesiell vekt på Winix-saken.) 
Dok. 1: 4 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13 .6.94), 
Innst. S. 113, S.tid. 3035-3072, 3127 (4.5.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt.) 

11. En undersøkelse om anskaffelse og bruk av edb i 
statsforvaltningen. 
(Vedlegg: Hovedprosjektrapport vedrørende «En 
undersøkelse om anskaffelse og bruk av edb i 
statsforvaltningem>.) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 132, S.tid. 

3131-3132, 3200 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

12. En gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene 
til statsregnskapene for 1988-1992 desidert «Til 
observasjon». 
(Vedlegg: inntatt i innst. : Svarbrev av 28.11.94 fra 
Sosial- og helsedepartementet, brev av 3.4.95 fra 
kontroll- og konstitusjonskomiteen til Sosial- og 
helsedepartementet, og svarbrev av 6.4.95 fra So
sial- og helsedepartementet - alle vedr. trygdeeta
tens IT-prosjekt TRESS-90.) 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 2079, Innst. S. 131, S.tid. 
3132-3138, 3200 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

13. Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1994. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksrevisjo
nen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor Oslo) og stil
linger ved utgangen av 1994.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2532, Innst. S. 149, S.tid. 
3400-3401 (19.5.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 

14. Antegnelse vedrørende boligvirksomheten i For
svaret. 
(Vedlegg: Rapport om boligvirksomheten i For
svaret.) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 2292 (21.2.95). (Ikke behand
let.) 

15. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 
europeiske romfartsorganisasjon (European 
Space Agency) i en fireårsperiode (1991-1994). 
(Vedlegg: L Offentlig styring av norsk romvirk
somhet. 2. Norsk romvirksomhet med hovedvekt 
på ESA-samarbeidet. 3. Status for virksomheten 
og oppnådde resultater. 4. Perspektiver fremover.) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn, framsatt av Paul 

Chaffey om modernisering av F16-jlyene og 
manglende opplysninger til Riksrevisjonen fra det 
amerikanske firmaet som har ansvaret for oppda
teringen, S.tid. 2209-2210 (8.2.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Riksrevisjo
nen har avdekket et enormt forbruk av overtid i 
staten, som omregnet i årsverk betyr mellom 2000 
og 3000 arbeidsplasser, S.tid. 2595-2596 
(22.3.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17.10.95 fra 
Riksrevisjonen til Stortinget vedr. godtgjørelse til 
Riksrevisorkollegiets medlemmer.) 

Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 628-634, 636 
(7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

513051 Riksrevisjonen 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Antegnelse vedrørende boligvirksomheten i For

svaret. 
(Vedlegg: Rapport om boligvirksomheten i For
svaret. Vedlegg inntatt i innst.: F orsvarsdeparte
mentets svar på Riksrevisjonens antegnelse.) 
Dok. 3: 7 (1994-95), ref. S.tid. 2292 (21.2.95), 
Innst. S. 2, S.tid. 255, 256 (19.10.95). 

2. Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av Den 
europeiske romfartsorganisasjon (European Space 
Agency) i en fireårsperiode (1991-1994). 
(Vedlegg: Offentlig styring av norsk romvirksom
het; Norsk romvirksomhet med hovedvekt på 
ESA -samarbeidet.) 
Dok. 3: 8 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 31, S.tid. 635-636, 637 (7.11.95). 

3. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1988-1993 
desidert «Til observasjon». 
(Vedlegg: Brev av 25.9.95 fra Finansdepartemen
tet til Riksrevisjonen. Vedlegg inntatt i innst.: 
Svarbrev av 27.11.95 fra Administrasjonsdeparte
mentet til kontroll- og konstitusjonskomiteen 
vedr. uoppgjorte reiseforskudd i statsforvaltnin
gen.) 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 217, Innst. S. 79, S.tid. 
1710-1711, 1718-1719 (14.12.95). 

4. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1994. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev fra Utenriksdeparte
mentet til Riksrevisjonen med svar på antegnelser 
vedr. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt og 
departementets tilskuddsforvaltning, og brev av 
9.6.95 fra Fiskeridepartementet til Riksrevisjonen 
vedr. stiftelsen RUBIN.) 
Dok. l, ref. S.tid. 701, Innst. S. 108, S.tid. 
2136-2141, 2143 (30.1.96). 
(Jf. sakene 9 og 10.) 

5. Bruk av overtid i staten. (Undersøkelse av samt
lige departementer og 21 etater.) 
(Vedlegg: Rapport om bruk av overtid i staten.) 
Dok. 3: 9 (1994-95), ref. S.tid. 31, Innst. S. 119, 
S.tid. 2508-2510, 2561 (27.2.96). 

6. Riksrevisjonens avsluttende revisjon av forvalt
ningsbedriften Televerket. (Utvikling av personal
datasystemet ORlON og kundereskontrosystemet 
SIRIUS/K.; Televerkets Nye Muligheter; kryssub
sidiering av konkurranseutsatt virksomhet.) 
(Vedlegg: En undersøkelse om kryssubsidiering 
av Televerkets konkurranseutsatte virksomhet. 
(Med undervedlegg.)) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 701, Innst. S. 123, S.tid. 
2518-2522, 2562 (27.2.96). 

7. Riksrevisjonens undersøkelser vedrørende for
valtning av bilateral bistand til India og Nicara
gua. 

(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til 
India. 2. Forvaltning av norsk bistand til Nicara
gua.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 701, Innst. S. 137, S.tid. 
3050-3051, 3053 (28.3.96). 

8. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1994. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m. v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
30. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 139, S.tid. 
3051, 3053-3054 (28.3.96). 

9. Riksrevisjonens konstitusjonelle antegnelser til 
statsregnskapet for 1994, TRESS-90, sluttoppgjør 
mellom Rikstrygdeverket og Norsk Informasjons
teknologi. 
(Vedlegg til innst.: 1.-10. Brevveksling mellom 
kontroll- og konstitusjonskomiteen og Sosial- og 
helsedepartementet, med undervedlegg (bl.a. kor
respondanse mellom Rikstrygdeverket og departe
mentet). Il. Referat fra åpen høring 2.2.96. Ved
legg inntatt i innst.: Brev av 27.3.96 fra kontroll
og konstitusjonskomiteen til Sosial- og helsede
partementet og svarbrev av 11.4.96 fra departe
mentet.) 
Dok. l, kap. 16 sak 4, ref. S.tid. 701, Innst. S. 190, 
S.tid. 3630-3667, 3672- 3673 (23.5.96) og desi
dert «Til observasjon>>. 
(l forslag fra A ikke bifalt. 2 forslag fra komiteen, 
herav 1 om en orientering om de ulike datasatsin
ger i staten bifalt, og l om en organisasjonsmessig 
gjennomgang av Rikstrygdeverket sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. sakene 3, 10 og 16.) 

10. Tillegg til Dokument nr. l (1995-96), kap. 16, sak 
4 i antegnelsene til Sosial- og helsedepartementet. 
TRESS-90, sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket 
og Norsk Informasjonsteknologi - Riksrevisjo
nens forslag til endelig desisjon. 
Ref. S.tid. 2127, Innst. S. 190, S.tid. 3630-3667, 
3672- 3673 (23.5.96). 
(Jf. sakene 3, 9 og 16.) 

11. Riksrevisjonens undersøkelse av rutiner ved
rørende kjøp av konsulenttjenester i Nærings- og 
energidepartementet og underliggende etater. 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 2784, lnnst. S. 178, S.tid. 
3667-3668, 3673 (23.5.96). 

12. Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltningen 
av statlige garantiordninger. (Ti ordninger på åtte 
departementsområder; Finansdepartementets 
overordnede oppfølging.) 



Riksrevisjonen -554-

(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 5.3.96 fra Fi
nansdepartementet til Riksrevisjonen.) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 3088, Innst. S. 218, S.tid. 
4186, 4206 (12.6.96). 

13. Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1995. 
(Vedlegg: l-2. Organisasjonskart for Riksrevisjo
nen pr. 31.12.95 og fra 1.1.96. 3. Stedlige revisjo
ner (utenfor Oslo) og stillinger ved utgangen av 
1995.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 3692, Innst. S. 226, S.tid. 
4186-4187, 4206 (12.6.96). 

14. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende statens 
ordning med driftstilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 19 Statlige tilskuddsord
ninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
(Fjeldkommisjonens rapport.)) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke behand
let.) 

15. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende kontrollen 
og den overordnede styring med felles innkrevin
gen av skatt og folketrygdavgift. 
(Vedlegg: Riksrevisjonens rapport om kontrollen 
med fellesinnkrevingen ved 26 større kemner- og 

kommunekassererkontorer.) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 4753-4754 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

16. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende habilitets
spørsmdl og konsulentbruk knyttet til TRESS-90. 
Dok. 3: 9, ref. S.tid. 4754 (21.6.96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. sakene 3, 9 og 10.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om hvorvidt Statens 

Vegvesen har investert 152,2 mill. kroner i nytt 
datasystem som ikke fungerer, S.tid. 2095-2096 
(24.1.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lov 19. juni 1970 nr. 69 om 

offentlighet i forvaltningen (utsatt offentlighet for 
korrespondanse med Riksrevisjonen). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3-4, Innst. O. 34, O.tid. 
203-212 (6.2.96), Besl. O. 40, L. tid. 26 (20.2.96). 
Lov av 8. mars 1996. 
(Forslaget fra Regjeringen om utsatt offentlighet 
ikke fremmet.) 

1996-97 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. (Avvikling av ordning med refusjon 
fra reviderte etater.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 599-604, 606-607 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende kontrollen 

og den overordnede styring med fellesinnkrevin
gen av skatt og folketrygdavgift. 
(Vedlegg: Riksrevisjonens rapport om kontrollen 
med fellesinnkrevingen ved 26 større kemner- og 
kommunekassererkontorer.) 
Dok. 3: 8 (1995-96), ref. S.tid. 4753-4754 
(21.6.96), Innst. S. 24, S.tid. 605-606, 607 
(5.11.96). (Desidert til antegnelse: «Til observa
sjon».) 
(Jf. sak Il.) 

2. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende statens 
ordning med driftstilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 19 Statlige tilskuddsord
ninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
(Fjeldkommisjonens rapport.) Vedlegg til innst.: 
1.-11. Brevveksling mellom kontroll- og konstitu
sjonskomiteen, Barne- og familiedepartementet 
og Samferdselsdepartementet med undervedlegg. 

12. Referat fra fire åpne høringer 17.-20.9.96.) 
Dok. 3: 7 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
lnnst. S. 32, S.tid. 1741-1779 (17.12.96) og desi
dert «Til observasjon». (Komiteens innstilling om 
at Regjeringen legger fram nytt forslag til regel
verk for støtteordningen - enstemmig bifalt.) 

3. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og 
avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; olje
beskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; 
AJ A-register.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 598, Innst. S. 86, S.tid. 
2047-2048,2062 (21.1.97) og desidert «Til obser
vasjon>> kap. 1-5 og vedlagt protokollen kap.6. 

4. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende habilitets
spørsmål og konsulentbruk knyttet til TRESS-90. 
Dok. 3: 9 (1995-96), ref. S.tid. 4754 (21.6.96), 
lnnst. S. 108, S.tid. 2304-2306, 2323 (6.2.97) og 
vedtatt «Kan passere». 

5. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens ( departe
mentets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder 
aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer 
m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges 
Bank, for 1995. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. 
Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvalt
ningen av virksomheter organisert etter lov om 
statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kon
troll vedrørende Norges Bank.) 
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Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1614, Innst. S. llO, S.tid. 2306, 
2323 (6.2.97). 

6. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personal
senteret i Norges Statsbaner (NSB). 
(Vedlegg: Rapport vedr. NSB Personalsenteret. l. 
Avskrift av vedlegg til oversendelsesbrev fra 
Samferdselsdepartementet 22.3.93. 2. Samling av 
utvalgte sitater fra NSB-ansatte som er/har vært 
tilknyttet Personalsenteret.) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 598, Innst. S. 124, S.tid. 
2619-2620, 2632 (6.3.97) og vedtatt «Kan pas
sere». 

7. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehand
lingsrutinene i Trygderetten. 
(Vedlegg: A. Rapport fra undersøkelsen av saks
behandlingsrutinene i Trygderetten. B. Riksrevi
sjonens korrespondanse med Sosial- og helsede
partementet i oppfølgingen av saken.) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 123, S.tid. 
2620, 2632 (6.3.97). 

8. Riksrevisjonens undersøkelse av manglende 
utnyttelse av gitte bevilgninger. 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 130, S.tid. 
2620, 2632 (6.3.97). 

9. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1989-1994 
desidert «Til observasjon». 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 444, Innst. S. 140, S.tid. 
2722-2723, 2742 (18.3.97). 

l O. Ekstrakt av Norges Stats regnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1995. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 598, Innst. S. 149, S.tid. 
2855-2860, 2862 (8.4.97). 
(Jf. sak 13.) 

11. Riksrevisjonens undersøkelse av 10 likningskonto
rers praktisering av de ulike behandlingsnivåene i 
likningen for inntektsåret 1993. 
(Vedlegg: l. Rapport (forkortet utgave). 2. Brev av 
16.8.96 fra Finansdepartementet til Riksrevisjo
nen. Vedlegg til innst.: Brev av 24.2.97 fra kon
troll- og konstitusjonskomiteen, svarbrev av 
9.4.97 fra Finansdepartementet og brev 10.3.97 fra 
Skattedirektoratet til Finansdepartementet.) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 157, S.tid. 
2981-2995, 3002 (22.4.97) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. sak 1.) 

12. Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1996 
(!DI-sekretariatet; MLU-kontrakter; økonomireg
lement for staten; statens konsernkontoordning.) 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksrevisjo
nen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor Oslo) og stil
linger ved utgangen av 1996.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 181, S.tid. 
3519-3520, 3523 (26.5.97). 

13. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 

vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1995. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). (Forsvarsdepartementet, kontorbygg 
i Lutvann leir; Justis- og politidepartementet, 
ubrukte hev. til bobehandling; Landbruksdeparte
mentet, prisutjevning på kraftfor (Statkom Hol
ding AlS.) 
Dok. l, ref. S.tid. 598, Innst. S. 198, S.tid. 
3520-3522, 3523 (26.5.97). 
(Jf. sak 10.) 

14. Gjennomføring av endringer i folketrygden. Over
gangsregler i forbindelse med omlegging av pen
sjonssystemet i 1991-92. 
(Vedlegg: l. Endr. i folketrygdens pensjonssystem 
199111992 - en analyse av overgangsordningene 
og prosedyrene ved innføringen av nye regler. 2. 
Brev av 12. juli 1996 fra Sosial- og helsedeparte
mentet) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 199, S.tid. 
3616-3617, 3644 (2.6.97). 

15. Riksrevisjonens gjennomgåelse av overordnet 
organisering av prosjektet Nytt Rikshospital. 
(Vedlegg: Rapport - overordnet organisering av 
prosjektet Nytt Rikshospital.) 
Dok. 3: 10, ref. S.tid. 3228, Innst. S. 218, S.tid. 
3617-3618, 3644 (2.6.97). 

16. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 7. november 1994 om henstilling til 
Regjeringa om å legge fram materiale for en full
stendig gransking av ansvarsforholdene omkring 
prosjektering og bygging av Salhus-brua, så snart 
Riksrevisjonens rapport foreligger. Innst. S. 217, 
S.tid. 3618-3619, 3644 (2.6.97) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 18.) 

17. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrkings
midlene til hjemmeboende psykisk utviklingshem
mede. 
(Vedlegg: l. Rapport- styrkingsmidlene til hjem
meboende psykisk utviklingshemmede. 2. Brev av 
13.2.97 fra Sosial- og helsedepartementet til Riks
revisjonen om øremerkede tilskudd til kommu
ner.) 
Dok. 3: 9, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

18. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planleg
ging, prosjektering og gjennomføring av bropro
sjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhus
broen). 
(Vedlegg: En undersøkelse om planlegging, pro
sjektering og gjennomføring av broprosjektet 
Nordhordlandsbroen.) 
Dok. 3: 11, ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

19. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via 
UNICEF. 
(Vedlegg: Norsk bistand via UNICEF. Del av fel
lesnordisk undersøkelse.) 
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Dok. 3: 12. 
(Ikke behandlet.) 

20. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvalt
ning av gjeldsordningsloven. 
(Vedlegg: Rapport - Riksrevisjonens undersøkel
se vedrørende forvaltning av gjeldsordnings
loven.) 
Dok. 3: 13. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Kaci Kul/mann Five om en rapport fra 

Riksrevisjonen med sterk kritikk vedr. svakheter 
ved norsk bistand via UNICEF, S.tid. 2744-2745 
(19.3.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll 

om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 
om statens postselskap og lov av 22. november 
1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap. 
Dok. 8: 56, ref. O.tid. 512, Innst. O. 84, O.tid. 783, 
791 (29.5.97), Besl. O. 103, L.tid. 52 (5.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 
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SAMER 

Se også: REINDRIFT 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813 - 887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
540 3540 Sametinget 
541 Tilskudd til samiskeformdl 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap. : 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
242 3242 Statens samiske videregående skoler 

3. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
222 og 242, husleieutgifter.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norsk samepolitikk. 

(Vedlegg: Årsmelding for Sametinget 1992. 
Norgga samepolitihka birra (St.meld. 52 på 
samisk). Samedikki jahkediedahus (Årsmeldingen 
på samisk).) 
St.meld. 52 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 
116, S. tid. 3886-3917 (2.6.94) og vedlagt proto
kollen. 
(10 forslag, hvorav l fra A, Sp og SV bifalt. 9 for
slag sendt Regjeringen - henholdsvis l fra Sp, SV 
og KrF, 2 fra SV, 4 fra RV og 2 fra V- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Odd Roger Enoksen og Ragnhild Que
seth Haarstad om å oppheve det midlertidige ver
net av Hellemobotn i Tysfjord kommune. (Lulesa
misk område.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 31.5.94 fra Mil
jøverndepartementet v/statsråden om opphevelse 
av det midlertidige vernet.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 171, S.tid. 
4541-4542, 4544 (16.6.94) og vedlagt protokol
len. 

3. Verksemda til Sametinget i 1993. Samedikki 
doaimma birra 1993. 
(Vedlegg: Melding om verksemda i Sametinget 
for 1993.) 

St.meld. 45, ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om å høre Sametin

get og fylkestinget vedrørende rettigheter ved 
mineralleting i Finnmark, aktualisert av søknad 
fra Rio Holding Norway AlS, S.tid. 307 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at Statskog uten å 
informere Sametinget gav Rio Holding Norway 
AlS rett til prospektering etter ikke mutbare mine
raler i Finnmark, i lys av ILO-konvensjonens 
artikkell5, S.tid. 703-705 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Gunnar 
Breimo om å unngå unødvendige konflikter mel
lom Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 
og samiske interesser, bl.a. ved å se kommisjo
nens og Samerettsutvalgets arbeid i sammenheng, 
S. tid. 705 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å gi duodji -
samisk husflid og håndverk - status som vernever
dig fag i skoleverket, S.tid. 1969 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om hvorvidt mine
ralutvinning som følge av Rio Holding Norway 
AS' letetillatelse for Karasjok vil være i samsvar 
med omstilling i reindriften på samiske premisser, 
S.tid. 3416-3417 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om kommunal- og 
arbeidsministerens uttalelse om at sametingspresi
denten har gått utover sin fullmakt i Rio Holding
saken, S.tid. 3417-3418 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at løftet om å 
høre Sametinget om mineralleting på Finnmarks
vidda ikke er fulgt opp i saken vedr. Ashton 
Mining, og jordsalgsstyrets vedtak satt til side, 
S.tid. 3687-3689 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmark

skommisjon for Nordland og Troms m.fl. (Overfø
ring av grensemerking til jordskifterettene; kunn
gjøring av dommer; avvisning av saker.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 120, Innst. O. 25, O.tid. 
167-168 (24.2.94), Besl. O. 35, L.tid. 18 (3.3.94). 
Lov av 22. april1994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
540 3540 Sametinget 
541 Tilskudd til samiskeformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
232 3232 Statens skoler med undervisning på videre-

gående nivå 

Il. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Sametinget i 1993. Samedikki 

doaimma birra 1993. 
(Vedlegg: Melding om verksemda i Sametinget 

for 1993.) 
St.meld. 45 (1993-94), ref. S.tid. 4695 
(1993-94), Innst. S. 5, S.tid. 964 (2.11.94). 

2. Sametingets virksomhet i 1994. Samedikki 
doaimma birra 1994. 
(Vedlegg: Melding om Sametingets virksomhet i 
1994.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av Kari 

Meløy om å omgjøre et vedtak om tvangsslakting 
av et fåtall tamrein tilhørende en familie i Kauto
keino, og derved støtte samisk kombinasjons
næring med lange tradisjoner, S.tid. 306-307 
(19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Johanne Gaup om kompensasjon til 
en gruppe samer som tapte skolegang under kri
gen, S.tid. 3558-3559 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
232 3232 Statens skoler med undervisning på videre-

gående nivå 
(Jf. Il, 2.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11. 95). 
Budsjett-kap. : 
540 3540 Sametinget 
54 l Tilskudd til samiske formål 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Johanne Gaup og Reidar Johansen om 

avvikling av internatordningen for elever i grunn
skolen. 
(Vedlegg: Svarbrev av 6.9.95 fra statsråd Gud
mund Hernes til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 

Dok. 8: 81 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 14, S.tid. 378-417, 459 (31.10.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. GRUNNSKOLE Il, 2.) 

2. Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m.m. 
(Lærerdekning, studentopptak til lærerutdanning 
ved den samiske høgskolen; utskilling av ordnin
gen tilknyttet det samiske forvaltningsområdet -
årlig budsjettbehandling.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 39, Innst. S. 34, S.tid. 
950-996, 1016-1017 (16.11.95). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. I, 1.) 

3. Sametingets virksomhet i 1994. Samedikki 
doaimma birra 1994. 
(Vedlegg: Melding om Sametingets virksomhet i 
1994.) 
St.meld. 42 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 73, S.tid. 2121-2125, 2127 (25.1.96). 
(l forslag fra Sp og SV om å fremme egen sak om 
samers tapte skolegang pga. andre verdenskrig 
ikke bifalt.) 

4. Verksemda til Sametinget i 1995. Samedikki 
doaimma birra 1995. 
(Vedlegg: Årsmelding for Sametinget 1995.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 



-559- Samer 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
222 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 
232 3232 Statlige skoler med undervisning på videre-

gående nivå 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
540 3540 Sametinget 
541 Tilskudd til samiske formål 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Johanne Gaup om tiltak for å oppnå 

likestilling mellom samisk og norsk språk innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk. 
S.tid. 1642-1647 (11.12.96). 
(l forslag fra Sp om en finansieringsordning for å 
dekke merutgifter i forbindelse med tospråklighet 
i same loven, kap. 3 Samisk språk - bifalt.) 

2. Verksemda til Sametinget i 1995. Samedikki 
doaimma birra 199 5. 
(Vedlegg: Årsmelding for Sametinget 1995.) 
St.meld. 49 (1995-96), ref. S.tid. 4767 (30.9.96), 
Innst. S. 38, S.tid. 2124, 2130 (23.1.97). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 23. januar 1997: «Regjeringen anmo
des om å fremme de nødvendige forslag for ned
leggelse av Sametinget.» 
S.tid. 2322, 2325 (6.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Norsk samepolitikk. 

(Vedlegg: l. Retningslinjer for støtte til nærings
kombinasjoner. 2. Næringsutvikling i samiske 
områder. 3. Reiselivsnæringen i Finnmark og i 
samiske bosettingsområder. 4. Ordninger og tiltak 
for næringsutvikling i samiske områder. 5. Same
tingets årsmelding 1996.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3003 (22.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Marit Arnstad om å avhjelpe den kri

tiske situasjonen for det sørsamiske reindriftsmil
jøet i Nord- Trøndelag etter store tap av dyr bl.a. 
pga. rovdyrskader, S.tid. 3534-3535 (28.5.97). 

2. M.spm. fra Johanne Gaup om overføringen av 
statens grunn i Finnmark til Statskog SF etter at 
Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om 
urbefolkninger, S. tid. 3740 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget 

og andre samiske rettsforhold (same/oven). Geas
semanu 12. 1987 nr. 56 laga Samedikki ja eara 
sami vuoigatvuodaid dili (samelaga) nuppastusaid 
laga birra. (Elektronisk registrering av, og utvi
delse av kriterier for registrering i samemanntal
let.) 
(Vedlegg til innst.: 2 brev av 11.12.96 og 12.12.96 
fra O. T. Lånke og kommunalministeren. Innstil
lingen også trykt på samisk.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 41, Innst. O. 43, O.tid. 
391-394 (23.1.97), Besl. O. 66, L.tid. 31 (6.2.97). 
Lov av 28. februar 1997. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget.) 
(Jf. Il, 3.) 
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SAMFERDSEL 

Se også: FERGER, JERNBANER, KOMMUNIKASJON, KYSTFART, LUFTFART, REISELIVSNÆRING, 
VEGTRAFIKK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m. v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

Forskning og utvikling 
1330 4330 Flytransport og Hurtigruten 
1304 

1331 Særskilte investeringer m. v. for kollektivtra-
fikk i storbyene 

( 46 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT l. l forslag fra 
Sp, H, SV og FrP bifalt og l forslag fra Sp, H, SV, 
KrF og FrP bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Oddvard Nilsen, Thorhild Widvey og 

Svein Ludvigsen om at det utarbeides en kortfat
tet, men overordnet strategiplan for norsk sam-

ferdselspolitikk. 
Dok. 8: 47, ref. S.tid. 3353 (9.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om at 

V eg direktoratet har sløyfa rabatt for honnørrei
sande og militære på bomveg for Skålavegen og 
Krifast i Møre og Romsdal, S.tid. 1559-1560 
(8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om hvorfor forskrif
ter til endringer i samferdselsloven som åpnet for 
større bruk av anbud, ennå ikke er utarbeidet, slik 
Stortinget forutsatte i 1991, S.tid. 2013 (2.2.94). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å ta nødvendig 
initiativ for å løse opp drosjemonopolet i Norge, 
S.tid. 2234 (16.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

Forskning og utvikling m. v. 1301 
1331 Særskilte investeringer m. v. for kollektivtra

fikk i storbyene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Oddvard Nilsen, Thorhild Widvey og 

Svein Ludvigsen om at det utarbeides en kortfat
tet, men overordnet strategiplan for norsk sam
ferdselspolitikk. 
Dok. 8: 47 (1993-94), ref. S.tid. 3353 (9.5.94), 
Innst. S. 6, S.tid. 1063-1113, 1132 (7.11.94) og 
enstemmig bifalt. 
(Jf. I, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om konsesjonsreglar 

som ein alvor/eg hemsko for kollektivtilboda i 
distrikta, som til dømes når Haukeliekspressen ik
kje har lov å ta passasjerar mellom Notodden og 
Oslo, S.tid. 2091-2092 (1.2.95). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, framsatt 
av Johanne Gaup om når forurensingsloven trer i 
kraft for samferdselssektoren, S.tid. 2228 
(15.2.95). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om konsesjonssøknad 
for ekspressbuss fra Solør til Oslo, da Solørbanen 
er nedlagt for persontrafikk, S.tid. 2961-2962 
(26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring av fellesregler om innen

lands transport i EØS-avtalen. 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 358, Innst. O. 39, O.tid. 
463-464 (28.3.95), Besl. O. 44, L. tid. 40 (6.4.95). 
Lov av 26. mai 1995. 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1300 
1301 

Samferdselsdepartementet 
Forskning og utvikling m. v. 

1331 Særskilte investeringer m. v. for kollektivtra
fikk i storbyene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Paul Chaffey pva. SV oversendt fra 

Odelstinget l. desember 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram endringer i § 27 i veglov 
av 21. juni 1963 som hjemler adgang til bruk av 
bompengeinntekter til trafikkreguleringsformdl, 
herunder drift av kollektivtrafikk.» 
S.tid. 1690-1693, 1696 (13.12.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. VEGVESEN IV, l) 

2. Grunnlaget for samferdselspolitikken. 
St.meld. 32, ref. S.tid. 3096 (15.4.96). (Ikke 
behandlet.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 
1301 Forskning og utvikling m. v. 
(l forslag fra H vedr. konsesjon til ekspressbuss
rute Ålesund-Oslo og Molde-Oslo sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Grunnlaget for samferdselspolitikken. 

St.meld. 32 (1995-96), ref. S.tid. 3096 (15.4.96), 
Innst. S. 21, S.tid. 540-578, 596-597 (4.11.96). 
( 6 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om en 
samla plan for kollektivutbygging i Oslo og 
Akershusregionen og forslag om redusert bruk av 
piggdekk bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

2. Interp. frå Valgerd Svarstad Haugland om ei 
effektiv og attraktiv heilskapsløysing for kollektiv
trafikkplanane i Oslo-området. 
S.tid. 1816-1828, 1833 (18.12.96). 
(l forslag fra KrF om et nytt nærtraftkkutvalg for 
Oslo og Akershus sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Konsekvensutredning for jernbanetunnel under 
Gamlebyen i Oslo. (Kap. 1300 (Ny) 72 Planarbeid 
Gamlebyen/ Bjørvika/Bryn; søndre trasealtemati
ver utredes innen høsten 1998.) 
(Vedlegg: Beskrivelse av trasealtemativer.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 155, S.tid. 
3025-3044, 3071 (24.4.97). 
(2 forslag, l fra RV ikke bifalt og l fra Ame Hauk
vik sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 

OVERSENDT l. Komiteens innst. om utredning 
av søndre trasealtemativer og framlegging for 
Stortinget innen høsten 1998 - bifalt mot 2 stem
mer.) 

4. Interp. fra Øystein Hedstrøm om avgiftsbelastnin
gen på norsk lastebiltransport, og bedre konkur
ranseforhold. 
S.tid. 3093-3100, 3117 (29.4.97). 
(l forslag fra FrP sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Avveininger, prioriteringer og planrammer for 
transportsektorene 1998-2007. 
St.meld. 36, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 227, S.tid. 
4044-4064, 4097 (12.6.97). 
(Jf. sak l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å få fortgang i 

utviklingen av Nordic Link, som vil bli en livsvik
tig transportkorridor for Sørlandet, S. tid. 
2278-2279 (5.2.97). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om tilgjengelighet for funk
sjonshemmede og andre med spesielle behov ved 
den nye kollektivterminalen i Sande i Vestfold, 
f.eks. til venterom og WC, S.tid. 2281 (5.2.97). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en særskilt politikk 
fra Regjeringens side for infrastruktur og næ
ringsutvikling i Agder-fylkene, S.tid. 2347-2348 
(12.2.97). 

4. M.spm. fra Thorhild Widvey om hva som er 
Regjeringens politikk i spørsmålet om å avgiftsbe
legge bruk av gass i samferdselssektoren, S.tid. 
2553-2555 (5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om tiltak for d bedre 
Oslo-lufta, som har svevestøv fra biler og utslipp 
fra biler som hovedkilder til forurensningen, S.tid. 
3130-3131 (30.4.97). 



Samferdsel -562-

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at SND har gdtt 
aktivt inn i Norgesbuss lnvest AS, som bl.a. kon
kurrerer med NSBs busselskap, som staten eier, 
S.tid. 3134-3135 (30.4.97). 

7. M.spm. fra Anne/ise Høegh om atkomst og tra
fikkløsninger tilknyttet det nye Rikshospitalet, S. 
tid. 3294 (14.5.97). 



- 563- Sikkerhet til sjøs 

SIKKERHET TIL SJØS 

Se også: REDNINGSTJENESTE, SJØFART, SJØFOLK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93) . 
Budsjett-kap. : 
l 060 4060 Kystadministrasjon 
l 065 4065 Fyrt) enes ten 
1066 4066 Lostjenesten 
1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

l 30 3 l 30 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Losgebyr og losplikt. 

(Vedlegg: l. Forslag til nytt system for kystgebyr 
del Il - innstilling avgitt april 1993 fra en arbeids-

gruppe nedsatt av Fiskeridepartementet. 2. For
skrifter om plikt til å bruke los i norsk farvann og 
om farledsbevis- innstilling fra en prosjektgruppe 
i Kystdirektoratet. 3. Liste over flytende bulklaster 
som medfører l osp likt.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3758 (26.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om forutsetningen 

for vedtaket om utbygging av Loran C om at kon
troll og vedlikehold skulle utføres i Norge, for
trinnsvis ved stasjonen i Bø i Vesterålen, S.tid. 
2341-2342 (23.2.94). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tiltak for å redu
sere risikoen for skipsulykker, som i stigende grad 
skyldes menneskelige feil, S. tid. 2344-2345 
(23 .2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Fiskeridepartementet. Budsjett-innst. S. 
14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 060 4060 Kystadministrasjon 
l 065 4065 Fyrt) enes ten 
l 066 4066 Los tjenesten 
l 070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler 
(l forslag fra Sp, SV og KrF sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I - Loran-C 
stasjonen i Bø i Vesterålen.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l 30 3 l 30 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Laila Kaland om hvilke anbefalte sik

kerhets- og kontrolltiltak for passasjerskip i rute 
på skandinaviske havner som er gjennomført etter 
Scandinavian Star-ulykken. S.tid. 1653-1665 
(15.12.94). 

(3 forslag sendt Regjeringen, hhv. l fra A og 2 fra 
SV- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Losgebyr og losplikt. 
(Vedlegg: l. Forslag til nytt system for kystgebyr 
del Il- innstilling avgitt aprill993 fra en arbeids
gruppe nedsatt av Fiskeridepartementet. 2. For
skrifter om plikt til å bruke los i norsk farvann og 
om farledsbevis - innstilling fra en prosjektgruppe 
i Kystdirektoratet. 3. Liste over flytende bulklaster 
som medfører l osp likt. Vedlegg til innst.: Svar
brev av 7.12.94 fra Fiskeridepartementet til sam
ferdselskomiteen.) 
St.meld. 43 (1993-94), ref. S.tid. 3758 (26.5.94), 
Innst. S. 63, S.tid. 1666-1674 (16.12.94). 
(Jf. neste sak.) 

3. Geografisk verkeområde for re glar om plikt til å 
nytta los og om farleibevis - tillegg til St.meld. 
nr. 43 (1993-94) Losgebyr og losplikt. 
(Vedlegg: l. Kart. 2. Forskrift om plikt til å bruke 
los i norske farvann. 3. Forskrift om farledsbevis. 
4. Forskrift om losberedskapsgebyr og losingsge
byr (losgebyrer). Vedlegg til innst.: Svarbrev av 
7.12.94 fra Fiskeridepartementet til samferdsels
komiteen.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 800, Innst. S. 63, S.tid. 
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1666-1674 (16.12.94). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994 
(under Fiskeridepartementet - kap. 1066/4066 
Lostenesta.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

5. Forslag fra Øystein Hedstrøm og Arild Hiim om å 
be Regjeringen etablere en fullverdig redningshe
likoptertjeneste for OslofJorden og Skagerrak. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2293, lnnst. S. 156, S.tid. 
3623-3625, 3629 (1.6.95), og bifalt og forutsatt 
fulgt opp ved første ordinære budsjettbehandling. 
(Jf. Ill, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke red

ningshelikopter- og brannberedskapen i OslofJor
den, aktualisert av fergekatastrofen i Østersjøen, 
S.tid. 320-321 (19.10.94). 
(Jf. Il, 5.) 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om å bevilge midler til Sjø
kartverket for sjømåling i nordområdene, slik at 
de som trafikkerer områdene får den sikkerhet de 
har krav på, S.tid. 1614-1615 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om tiltak for å sam
ordne skipskontrollen i norske farvann, aktualisert 
av ansvarsproblemene rundt vraket av krysseren 
«Murmansk», S.tid. 1854-1855 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen om oppsigelsen av 
en kaptein på et norsk skip som søkte nødhavn, og 
tiltak for å hindre at skipsførers autoritet blir svek
ket, S.tid. 2102-2103 (1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om tap av steinlaster 
og lekterhavarier knyttet til norsk steineksport 
som er et problem for fiskere ved reke- og trålefel
tene ved kysten og i Nordsjøen, S.tid. 2104-2105 
(1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Forsvaret ble 
varslet om at slepet av det russiske krigsskipet 

Murmansk hadde røket tidlig den 23. desember 
1994, og om tiltak for å bedre sikkerhetsrutinene 
ved ulykker i norske farvann, S. tid. 2210-2212 
(8.2.95). 

7. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om etable
ring av trafikksentral for Rogaland i Kvitsøy, 
S.tid. 2243-2244 (15.2.95). 

8. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Telenors planer 
om å effektivisere den manuelle ekspedisjonen ved 
landets kystradiostasjoner, som bl.a. vil ramme 
lyttevaktrommene ved Vardø og Ørlandet, S.tid. 
3212-3213 (10.5.95). 

9. Sp.spm. fra Johanne Gaup om evaluering av kon
sekvensene for miljø og sikkerhet i forbindelse 
med avslutningen av moderniseringsplanen av 
1990 (MP-90) for fyrtjenesten, S.tid. 3507-3508 
(24.5.95). 

l O. Sp.spm. fra Jan Simonsen om de nye forskriftene 
for los- og losberedskapsgebyr som vil påføre 
Stavanger havn og næringslivet i Stavanger bety
delige inntektstap fordi fartøyene ikke lenger vil 
anløpe norske havner, S.tid. 3592-3593 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om trygg bruk av fritidsfartøy. (Fullmaktslov 

- adgang til forskrift om flyteutstyr.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 358, Innst. O. 38, O.tid. 
504-508 (28.3.95), Besl. O. 47, L.tid. 43-44 
(6.4.95). Lov av 27. aprill995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll 
med Skibes Sjødygtighed m.v. (Utvidet kyststats
jurisdiksjon ved dumping og forbrenning.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 594, Innst. O. 58, O.tid. 
765-766 (7.6.95), Besl. O. 70, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 25. august 1995. 

3. Opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr. 61 omfast 
granskingskommisjon ved dykkerulykker. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1060 4060 Kystadministrasjon 
l 065 4065 Fyrtjenesten 
l 066 4066 Lostjenesten 
1067 4067 Drift av trafikksentraler 
1070 4070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler 
(l forslag fra RV om redningsmidler på ferger i 
innenriksfart sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom-

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta 

og andre endringar på budsjettet for programkate
gori 16.60 Kystforvalting. (Kap. 4065 Fyrtenesta; 
kap. 4066 Lostenesta; kap. 1070/4070 Elektro
niske navigasjonshjelpemiddel.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 39, Innst. S. 32, S.tid. 
781-826, 842-844 (9.11.95). (Komiteens forslag 
om en evaluering og bred gjennomgang av det nye 
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lossystemet som egen sak ikke bifalt.) 
(Jf. l, 1.) 

2. Forslag om tilleggsløyvingar og andre endringar i 
statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartemen
tet. 
(Kap. 1060 Kystadministrasjon; kap. 1065 Fyrtje
nesten; kap. 1070/4070 Elektroniske navigasjons
hjelpemidler.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1695 (13.12.95). 

3. Interp. fra Olav Akselsen om ein gjennomgang av 
dagens regelverk for fritidsflåten, og tiltak for å 
tryggja ferdsla på sjøen. 
S.tid. 2761-2773 (8.3.96). 
(2 forslag sendt Regjeringen, hhv. fra A og fra Sp 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Hvor fartøy flyte kan ... De maritime næringer. 
(Arbeid med internasjonale regelverk; tiltak etter 
ulykkene med Scandinavian Star og Estonia; fer
ger i innenriksfart; helikopterberedskap i Oslofjor
den; sjøfolks kvalifikasjoner; krav til oljetankskip; 
elektroniske navigasjonshjelpemidler.) 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Rapport fra Handels
ministerens Ide- og ressursgruppe til Maritim stor
tingsmelding. Vedlegg til innst.: 1.-8. Brevveks
ling mellom næringskomiteen og statsråd Grete 
Knudsen/Utenriksdepartementet.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2932, Innst. S. 241, S.tid. 
4208-4238, 4239-4241 (13.6.96). 
(l forslag fra RV bifalt, vedr. norsk havnestats
kontroll av eierskap til utenlandske skip.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og Mag
nus Stangeland om at det må utarbeides strengere 
regelverk for frakt av olje i norske farvann for å 
sikre miljøhensyn. 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2657, Innst. S. 240, S.tid. 
4208-4240, 4241 (13.6.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV ikke bifalt, l 
fra KrF sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
(Jf. foregående sak.) 

6. Lostjenesten og los gebyrene- en bred beskrivelse. 

(Vedlegg: l. Regler om bruk av los i andre land. 2. 
Sammendrag av rapport om lostjenesten i EUs 
medlemsland. 3. Lønns- og arbeidsvilkår i lostje
nesten. Rekruttering og opplæring av statsloser. 4. 
Lostjenestens materiell. 5. Nærmere om trafikkut
viklingen i noen losoldermannskap. 6. Kystdirek
toratets organisering.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3802, lnnst. S. 290, S.tid. 
4488-4492, 4494-4495 (19.6.96). 
(2 forslag fra FrP, herav l bifalt med 65 mot 61 
stemmer og l sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om kritikk mot Fi

nansdepartementets behandling av forskrifter om 
redningsredskaper m.m. på passasjerskip og las
teskip, S.tid. 305 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om trafikk av 
russiske utrangerte fartøy på Kolahalvøya og kon
sekvensar av dette for Kystvakta, S.tid. 
2433-2435 (21.2.96). 

3. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om bulkskip 
som frakter malm til Narvik ikke tilfredsstiller 
ønskelige kvalitetskrav, S.tid. 2949-2950 
(20.3.96). 

4. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om oppfylgjing 
av rapporten «Utredning om søk etter omkomne 
på havet», S.tid. 3187-3188 (24.4.96). 

5. Sp.spm. fra Gudmund Restad om plassering av ny 
sjef for Skipskontrollens 4. distrikt i Ålesund og 
eventuell nedlegging av stasjonen i Kristiansund, 
S.tid. 3535-3536 (15.5.96). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Bastø Fosens 
sikkerhetsmessige avvikling av riksvegtrafikken 
Moss-Horten, S.tid. 3613-3614 (22.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr. 61 om fast 

granskingskommisjon ved dykkerulykker. 
Ot.prp. 74 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
lnnst. O. 3, O.tid. 9 (7.11.95), Besl. O. 4, L.tid. 4 
(1.12.95). Lov av 22. desember 1995. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett -kap.: 

1060 4060 Kystadministrasjon 
1065 4065 Fyrtjenesten 
l 066 4066 Los tjenesten 
1067 4067 Drift av trafikksentraler 
1070 4070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
(l forslag fra SV vedr. sjøforklaringer sendt 
Regjeringen- REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Ny rammeavtale med Redningsselskapet. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1442, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg 2, S.tid. 1685, 1694 (13.12.96). 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Bjørg Hope Galtung om tiltak for å 

betra tryggleiken til fiskarane. 
S.tid. 36-46, 62 (8.10.96). 
(2 forslag fra Sp og l fra KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Interp. fra Inger Lise Husøy vedrørende en rapport 
fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av påståtte 
mangler ved norske skip. 
S.tid. 312-316 (22.10.96). 
(Jf. neste sak.) 

3. Verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og l 99 5. 
(Vedlegg til innst.: Innlegg av handelsministeren i 
møte 17.10.96 med næringskomiteen.) 
St.meld. 42 (1995-96), ref. S.tid. 3709 (28.5.96), 
Innst. S. 18, S.tid. 1057-1063, 1078 (19.11.96). 
(l forslag fra Peter Angelsen, Svein Ludvigsen og 
Lars Gunnar Lie bifalt - konsekvensutredning om 
begrensning i konsesjonsreglene for størrelsen på 
fiskefartøy.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. lnterp. frå Erling Folkvord om eigar- og ansvars
forholda m. v. i «Scandinavian Star»-saka. 
S.tid. 3147-3154 (30.4.97). 
(l forslag fra RV om granskingskommisjon, sendt 
næringskomiteen.) 
(Jf. sakene 6 og 7.) 

5. Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av 
vakthald på fyr. (Nasjonalt fyrmuseum; Riksanti
kvarens nasjonale verneplan for fyr; rebemanning; 
Kystverket.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 186, S.tid. 
3460-3466, 3474 (23.5.97). 

6. Forslag fra Reidar Johansen og Lisbeth Holand 
om strengere krav til registrering og kontroll av 
eierskap til skip i norske farvann. 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 7.5.97 fra Næ
rings- og handelsdepartementet v/statsråden til 
næringskomiteen.) 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2635, lnnst. S. 223, S.tid. 
4077-4088, 4098-4099 (12.6.97) og avvist. 
(6 forslag fra SV ikke bifalt. Komiteens innst. om 
endr. i Sjøforklaringsinstituttet enstemmig bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 7.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 30. april 1997: «Stortinget ber Regje
ringa sette ned ein granskingskommisjon som skal 
gjennomgå ansvarsforholda bak Scandinavian 

Star-katastrofen ... » 
Innst. S. 223, S.tid. 4077-4088, 4098-4100 
(12.6.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 6.) 

8. Havner og infrastruktur for sjøtransport. (Interna
sjonalt samarbeid; klassifisering av nasjonale og 
regionale havner; havnestyrer; fiskerihavner; fyr 
og merker; lostjenesten; sjøkart.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 254, S.tid. 
4263-4274,4311 (17.6.97). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om en rapport fra 

Sjøfartsdirektoratet vedrørende mangler ved nors
ke skip {Trukket tilbake), S.tid. 75 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om at feil 
fra gamle oppmålinger til hovedkartserien for 
navigasjon langs norskekysten overføres til nytt 
satellittbasert navigasjonssystem ved produksjon 
av elektroniske sjøkart, S. tid. 2916-2917 
(16.4.97). 

3. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å endre regelverket 
for å hindre bygging av kantringsfarlige fiskefar
tøyer, og bidra økonomisk til ombygging/kon
demnering av slike båter som er i drift, S.tid. 
3144-3145 (30.4.97). 

4. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om skipsfartsmyn
dighetenes reaksjon på at passasjerferja «Crown 
of Scandinavia» forlot Oslo havn med åpen baug
port, S.tid. 3305-3306 (14.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten 

m.v. (Hjemmel for å ilegge tilleggsgebyr for å 
sikre betaling av los gebyr.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 489, lnnst. O. 56, O.tid. 509, 
512 (18.3.97), Besl. O. 77, L.tid. 37 (24.4.97). Lov 
av 6. juni 1997. 

2. Lov om Kystvakten (kystvaktloven). 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 564, Innst. O. 96, O.tid. 
896-898, 910-915 (6.6.97), Besl. O. 121, L.tid. 
60-61 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(3 forslag i Odelstinget, l fra SV sendt Stortinget 
(ikke bifalt), resten ikke bifalt. l forslag i Lagtin
get ikke bifalt) 
(Jf. FORSVAR Il, 11.) 
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SIVILARBEIDERE 

Se også: SIVILFORSVAR 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmanns

nemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenes
tepliktige. Innst. S. 43, S.tid. 1723 (16.12.93). 

2. Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges 
innberetning om virksomheten i tiden l. januar 

1992-31. desember 1993. 
(Vedlegg: Instruks for Ombudsmannsnemnda for 
vernepliktige sivilarbeidere.) 
Dok. 6, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 132, S.tid. 
3543-3544 (19.5.94). 
{l forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om at nesten en 

tredel av de sivile tjenestepliktige går ut i arbeids
ledighet etter avsluttet tjeneste, S.tid. 2020-2021 
(2.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om reaksjoner på 

ulovlig fravær for streikende sivilarbeidere, S.tid. 
2459 (8.3.95). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om bruk av sivilarbei
dere i voldsforebyggende arbeid, S.tid. 2613 
(15.3.95). 

3. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at Folkereisning 
Mot Krig (FMK) har fatt avslag på sin søknad om 
å få avgitt sivilarbeider, S.tid. 3585-3586 
(31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sivil tjenesteplikt. {Tjenestens innhold og varig

het; forskolen for sivile tjenestepliktige; behand
ling av fritakssøknader.) 

St.meld. 22, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 177, S.tid. 
3431-3447, 3448-3449 (13.5 .96). 
(5 forslag, herav l fra A og KrF med støtte fra SV 
bifalt (målformulering for siviltjenesten).) 

Sivile tjenestepliktige, budsjett 1996 - se SIVIL
ARBEIDERE I, l. 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 
450 3450 Sivile tjenestepliktige 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om iverksettelse av 

redusert tjenestetid for sivile tjenestepliktige, som 
Stortinget har bedt om, S.tid. 2887-2888 (9.4.97). 

2. M.spm. fra Hans J. Røsjorde om svar på et brev til 
justisministeren om en demonstrasjon utenfor 
Stortinget holdt av sivile tjenestepliktige som 
ulovlig hadde forlatt tjenestestedet, S.tid. 3008 
(23.4.97). 
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SIVILFORSVAR 

Se også: FORSVAR, REDNINGSTJENESTE, SIVILARBEIDERE 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1994.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 
482 Politiberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Forsvarsdepartementet og Justisdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Justisdepartementet: l. 
Oversikt over forslag til bevilgninger til sivilt 
beredskap 1994.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Langtidsplan for det sivile beredskap 1995-98. 

(Vedlegg: Langtidsplaninndeling for sivilt bered
skap.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 4697 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at et privat 

firma ønsker å overta og reparere utrangerte die
selaggregater som er uten verdi for Forsvaret. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2342 (23.2.94). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om bruk av flyktnin
gar og personar som driv solidaritetsarbeid for 
flyktningar som målgruppe under beredskaps
øvinga TOTEX 93, S.tid. 2565-2566 (16.3.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1995.) Budsjett-innst. S. 4, 
S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 
482 Politiberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Forsvarsdepartementet og Justisdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Justisdepartementet: l. 
Oversikt over forslag til bevilgninger til sivilt 
beredskap 1995.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Langtidsplan for det sivile beredskap 1995-98. 

(Vedlegg: Langtidsplaninndeling for sivilt bered
skap.) 
St.meld. 48 (1993-94), ref. S.tid. 4697 (1.9.94), 
Innst. S. 100, S.tid. 2526-2531 (9.3.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om tiltak for å gjøre 

politireserven operativ og sikre at den kan utføre 
nødvendige oppdrag i nødssituasjoner, S.tid. 2206 
(8.2.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsva

ret. (Hjemmel for endringer i inndelingen av sivil
forsvarskretsene.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 111, Innst. O. 13, O.tid. 181 
(5.12.94), Best. O. 17, L.tid. 20 (16.12.94). Lov av 
12. januar 1995. 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 
482 Politiberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Flommen på Østlandet 1995 og kriseberedskap i 

fred. (Risiko- og sårbarhetsanalyse for alle kom
muner; permanent samordningsgruppe for fred-

skriserlk:atastrofer; gjennomgang av varslingssys
temer og -rutiner; kommuners informasjonsvirk
somhet.) 
(Vedlegg: l. Flomtiltaksutvalgets mandat. 2. For
løpet av flommen. 3. Særskilte beredskapsorgani
sasjoner for kriser i fred. 4. Hjemmelsgrunnlag for 
iverksetting av tiltak i en krisesituasjon. 5. NVEs 
oppgaver. 6. Det norske meteorologiske institutts 
varslingsplan ved ekstreme værforhold: utdrag. 7. 
Skader og ekstraordinære utgifter som er vedtatt 
dekket over statsbudsjettet. 8. Kronologisk over
sikt over utsendte flomvarsler og pressemeldinger. 
9. Oversikt over utsendte varsler fra Det norske 
meteorologiske institutt under flommen.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 256, S.tid. 
4336-4341, 4407-4408 (17.6.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

450 3450 Sivile tjenestepliktige 
482 Politiberedskap 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 

for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 481.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 58, S.tid. 1593, 
1607 (10.12.96). 
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SIVILLOV GIVNING 

Se også: DOMSTOLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, STRAFFELOVGIVNING 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med/revisjon 

av stiftelser organisert etter lov om stiftelser m.m. 
av 23. mai 1980 nr. 11 (stiftelsesloven). 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), Innst. S. 173, S.tid. 
4170-4172 (10.6.94). 

2. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 31. mai 1994: «Regjeringa bes utar
beide gebyrsatser som varierer etter båtens verdi 
da den var ny, slik at små og billige båter får svært 
lave gebyrer og dyre båter far tilsvarende høyere 
gebyrer.» S.tid. 4185 (10.6.94) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om registrering av fritids- og småbåter. 

Ot.prp. 35, ref. O.tid. 180, Innst. O. 40, O.tid. 
310-321 (31.5.94), Besl. O. 46, L.tid. 26- 27 
(10.6.94). Lov av 19. august 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra RV sendt Stortinget
se Il, 2. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen og Lars Sponheim om 

endring i lov av 18. mai 1979 nr. 18 omforeldelse 
av fordringer. (Opphevelse av foreldelsesfrist for 
erstatningskrav - Lex El Jucan.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 23.3.94 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 21, ref. O.tid. 123, lnnst. O. 35, O.tid. 
357-360 (3.6.94) og vedtatt sendt Regjeringen til 
utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Lov om løysingsrettar. (Fast eiendom.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 32 Løysingsrettar. 
Leder Mons Sandnes Nygard.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 226 (28.4.94) og ikke 
behandlet. 

4. Endring i avtaleloven. 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93/13 EØF om urime
lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 
Ot.prp. 89, ref. O.tid. 635 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om løysingsrettar. (Fast eiendom.) 

(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 32 Løysingsrettar. 
Leder Mons Sandnes Nygard.) 
Ot.prp. 49 (1993-94), ref. O.tid. 226 (28.4.94), 
Innst. O. 5, O.tid. 97-101 (31.10.94), Besl. O. 8, 
L.tid. 15 (4.11.94). Lov av 9. desember 1994. 

2. Endring i avtaleloven. (Tilpassing av avtaleloven 
som følge av EØS Il.) 
(Vedlegg: l. Rådsdirektiv 93113ÆØF om urime
lige vilkår i forbrukeravtaler. 2. Høringsnotat 
utsendt av Barne- og familiedepartementet 
23. mars 1994.) 
Ot.prp. 89 (1993-94), ref. O.tid. 635 (30.9.94), 
Innst. O. 10, O.tid. 148-149 (1.12.94), Besl. O. 14, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 6. januar 1995. 

3. Endringer i lov av 23 . mai 1980 nr. 11om stiftelser 
(Stiftelsesloven ). (Regnskap og revisjonsregler for 

stiftelser.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 30 Regnskaps-, 
revisjons- og registreringsregler for stiftelser.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 126, Innst. O. 29, O.tid. 
291-294 (14.2.95), Besl. O. 36, L.tid. 31 
(23.2.95). Lov av 7. aprill995. 

4. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 26om skadeserstat
ning (heving av beløpsgrensa for foreldre sitt 
objektive skadebotansvar). 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 261, Innst. O. 41, O.tid. 
508-511 (28.3.95), Besl. O. 48, L.tid. 44-45 
(6.4.95). Lov av 12. mai 1995. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

5. Endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 omforeldelse 
av fordringer (forelding av krav på skadebot). 
Ot.prp. 76, ref. O .tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 
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1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag frå Erling Folkvord om å be Regjeringa 

utarbeide utkast til lov om at staten skal betale 
erstatning til dei personane som vart lobotomerte 
på norske sjukehus. 
Dok. 8: 43, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 181, S.tid. 
3693-3695, 3707 (28.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 3; HELSEVESEN Il, 12; BILLIGHETS
ERSTATNINGER Il, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om hvorfor 

inkassoloven ikke gjelder for offentlige instanser, 
S.tid. 1414 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvor mange som 
har oppnådd en frivillig utenomrettslig gjeldsord-

ning etter at gjeldsordningsloven trådte i kraft, 
S.tid. 2060-2061 (17.1.96). 

3. Sp.spm. fra Olav Akselsen, framsatt av Anne 
Helen Rui om erstatning til lobotomerte på eit 
generelt grunnlag, S.tid. 2208 (7.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 omforeldelse 

av fordringer (forelding av krav på skadebot). 
Ot.prp. 76 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 18, O.tid. 150-151 (14.12.95), Besl. O. 
34, L.tid. 21 (18.12.95). Lov av 5. januar 1996. 

2. Lov om tomtefeste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 29 Ny lov om tom
tefeste. Leder Ola Rygg.) 
Ot.prp. 28 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
Innst. O. 85 . (Ikke behandlet.) 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kristin Halvorsen om åpenhet omkring 

informasjonsrådgivning. 
Dok. 8: 113 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 118, 
S.tid. 2657-2666, 2673 (11.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp og KrF ikke 
bifalt.) 

2. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvalt
ning av gjeldsordningsloven. 
(Vedlegg: Rapport - Riksrevisjonens undersøkel
se vedrørende forvaltning av gjeldsordnings
loven.) 
Dok. 3: 13. 
(Ikke behandlet.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om tomtefeste. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 29 Ny lov om tom
tefeste. Leder Ola Rygg.) 

Ot.prp. 28 (1995 - 96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
Innst. O. 85, O.tid. 103-124 (25.11.96), Besl. O. 
12, L.tid. 9-10 (5 .12.96). Lov av 20. desember 
1996. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt, l forslag til vedtak fra komiteen sendt Stor
tinget.) 

2. Lov om Oppgaveregisteret. (Samordning og for
enkling av bedrifters innrapportering til det offent
lige.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 512, Innst. O. 71, O.tid. 
595-598, 619-621 (20.5.97), Besl. O. 85, L.tid. 
43 (29.5 .97). Lov av 6.juni 1997. 
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SJØFART 

Se også: HAVNEVESEN, SIKKERHET TIL SJØS, SJØFOLK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Forsvarsdepartementet og Utenriksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
Budsjett-kap.: 

199 Skipsfartsberedskap m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
l 060 4060 Kystadministrasjon 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskuddsordning for deler av NOR-flåten 
134 3134 Skipsregistrene 

(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Sjøfartsdirektoratets virkwmhet i 1992 og 1993. 

St.meld. 32, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 140, S.tid. 
3927-3932 (3.6.94) og vedlagt protokollen. (Næ
ringskomiteens innstilling om å be Regjeringen 

fremme en melding om norsk skipsfartspolitikk og 
maritim virksomhet bifalt.) 

2. Minnetale i anledning passasjerferjen «Estonia»s 
forlis, S.tid. 4699 (29.9.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn, lov av 17. juni 1966 nr. 12 
omfolketrygd, lov av 30. mai 1975 nr. 18om sjø
menn og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk 
internasjonalt skipsregister. (Endr. i lovverk som 
følge av EØS-avtalens innvirkning på bestemmel
ser om trygdedekning for hotell- og restaurantan
satte på cruiseskip.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 9, Innst. O. 7, O.tid. 56-60 
(9.12.93), Besl. O. 11, L.tid. 8-9 (14.12.93). Lov 
av 17. desember 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Lov om sjøfarten (sjøloven). 
(Vedlegg: FNs konvensjon om befordring av gods 
til sjøs 1978 (Hamburg-reglene) i engelsk original
tekst og i norsk oversettelse. Særskilt vedlegg: 
NOU 1993: 36 Godsbefordring til sjøs. Leder 
Erling Selvig.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 226, Innst. O. 50, O.tid. 
395-453 (6.6.94), Besl. O. 58, L.tid. 29 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Forsvarsdepartementet og Utenriksdepar
tementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

199 Skipsfartsberedskap m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Fiskeridepartementet. Budsjett-innst. S. 
14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
l 060 4060 Kystadministrasjon 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 199 5 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett -kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 

133 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 
134 3134 Skipsregistrene 

11. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Laila Kaland om hvilke anbefalte sik

kerhets- og kontrolltiltak for passasjerskip i rute 
på skandinaviske havner som er gjennomført etter 
Scandinavian Star-ulykken. S.tid. 1653-1665 
(15.12.94). 
(3 forslag sendt Regjeringen, hhv. l fra A og 2 fra 
SV- se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å styrke red

ningshelikopter- og brannberedskapen i OslofJor
den, aktualisert av fergekatastrofen i Østersjøen, 
S.tid. 320-321 (19.10.94). 
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2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at sjøfartsdirek
tør Ivar A. Manum har sagt at et stort antall uten
landske skipsførere på norske skip er en del av 
norsk skipsfartspolitikk, S.tid. 2756-2757 
(29.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten 

(sjøloven) m.m. (ansvar for skade ved oljesøl frå 
skip). 
(Vedlegg: l. Protokoll 1992 om endring av Den 
internasjonale konvensjon om erstatningsansvar 

for oljesølskade 1969, i engelsk originaltekst og 
norsk omsetjing. 2. Protoko111992 om endring av 
den internasjonale konvensjon om opprettelse av 
et internasjonalt fond for erstatning av oljesølska
der 1971, i engelsk originaltekst og norsk omse
tjing.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 261, Innst. O. 31, O.tid. 
300-309 (14.2.95), Besl. O. 37, L.tid. 31 
(23.2.95). Lov av 17. mars 1995. 

2. Endringar i sjølova og i visse andre lover. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 751 (6.6.95) og ikke behand
let. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 99 Skipsfartsberedskap m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1060 4060 Kystadministrasjon 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279- 1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 30 3 l 30 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
l 33 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 
134 3 l 34 Skips registrene 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta 

og andre endringar på budsjettet for programkate
gori 16.60 Kystforvalting. (Kap. 4060 Kystadmini
strasjon.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 39, Innst. S. 32, S.tid. 
781-826, 842-844 (9.11.95). 
(Jf. I, 1.) 

2. Forslag om tilleggsløyvingar og andre endringar i 
statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartemen
tet. 
(Kap. 1060 Kystadministrasjon.) 
St. prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1695 (13.12.95). 

3. Hvor fartøy flyte kan ... De maritime næringer. 
(Mål, utfordringer og rammevilkår; refusjonsord
ningen for sysselsetting av sjøfolk, NIS-skip; 
rekruttering, utdanning og forskning; sikkerhet og 
miljø, erstatningsansvar for anløpsklareringsagen
ter; C IRR-finansiering for skipsbygging; utvidelse 
av SNDs virkeområde til rederidrift med NOR
skip; Kirken i utlandet; rederibeskatning.) 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Rapport fra Handels
ministerens Ide- og ressursgruppe til Maritim stor-

tingsmelding. Vedlegg til innst.: 1.-8. Brevveks
ling mellom næringskomiteen og statsråd Grete 
Knudsen/Utenriksdepartementet.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2932, Innst. S. 241, S.tid. 
4208-4238, 4239-4241 (13.6.96). 
(3 forslag, herav l fra RV bifalt, vedr. norsk hav
nestatskontroll av eierskap til utenlandske skip. l 
forslag fra komiteen om CIRR-finansiering bifalt. 
Komiteens innst. om utvidelse av refusjonsordnin
gen for sjøfolk ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og IV, 4 og 6.) 

4. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og Mag
nus Stangeland om at det må utarbeides strengere 
regelverk for frakt av olje i norske farvann for å 
sikre miljøhensyn. 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2657, Innst. S. 240, S.tid. 
4208-4240, 4241 (13.6.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV ikke bifalt, l 
fra KrF sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. foregående sak.) 

5. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, H, KrF, V 
og Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
18. juni 1996: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram forslag til utfyllende lov- ogforskriftsbestem
melser sammen med skatteopplegget 1997 basert 
på følgende prinsipper: ... » (Skipsfartsbeskatning.) 
S.tid. 4635-4636, 4714-4715 (21.6.96) og bifalt 
med 66 mot 62 stemmer. 
(Jf. IV, 6.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at tonnasjeavgiften 
skal holdes på et internasjonalt konkurransedyktig 
nivå.» 
S.tid. 4636, 4715 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 6.) 

7. Verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og 1995. 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3709 (28.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Johansen om kritikk mot Fi

nansdepartementets behandling av forskrifter om 
redningsredskaper m.m. på passasjerskip og las
teskip, S.tid. 305 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om hvilke konse
kvenser Sjøfartsdirektoratets pålegg om økt 
bemanning på 50 P BE-ferger vil få for fergetilbu
det i 1996, S.tid. 2094-2095 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om ny avgift på fritids
båter, S.tid. 2346-2347 (14.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i sjølova og i visse andre lover. (Fri 

adgang til uteregistrering av skip.) 
Ot.prp. 62 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 4, O.tid. 6-8 (31.10.95), Besl. O. 3, L.tid. 
3 (7.11.95). Lov av 8. desember 1995. 

2. Endringer i sjø/oven m.m. (Berging og særregler 
for innenriks stykkgodstransport.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 23 Berging. Leder 
Erling Selvig.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 290, Innst. O. 65, O.tid. 
414-415, 417-421 (6.6.96), Besl. O. 70, L.tid. 38 
(14.6.96). Lov av 2. august 1996. 

3. Endringer i enkelte lover som følge av norsk ratifi
kasjon av De forente nasjoners havrettskonven
sjon av JO. desember 1982. (Miljøovervåking og 
dumping til havs.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 291, Innst. O. 71, O.tid. 

423-424 (11.6.96), Besl. O. 74, L.tid. 39 
(14.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(Jf. IV, 5; INTERNASJONAL RETT Il, 2.) 

4. Endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk 
internasjonalt skipsregister. (Styrking av forhand
lingsretten for norske sjømannsorganisasjoner.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 362, Innst. O. 78, O.tid. 
475-476 (13.6.96), Besl. O. 79, L.tid. 41 
(18.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(Jf. Il, 3.) 

5. Endringer i straffeloven. (Forholdet til folkeretten 
- gjennomføring av havrettskonvensjonens krav 
til straffelovgivningen.) 
Ot.prp. 42, ref. O. tid. 293, lnnst. O. 67, O.tid. 503, 
507 (13.6.96), Besl. O. 81, L. tid. 42 (18.6.96). Lov 
av 19. juli 1996. 
(Jf. IV, 3; INTERNASJONAL RETT Il, 2.) 

6. Endringer i skipsfartsbeskatningen. (Skattelette 
for rederiene.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrift. Vedlegg til innst.: 
Brev av 24.5.96 fra handelsministeren til nærings
komiteen. Inntatt i innst.: Brev av 24.5.96 fra fi
nansministeren til KrF og brev av 10.6.96 fra næ
ringskomiteen til finanskomiteen.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 290, Innst. O. 81, O.tid. 
560-586, 594-596 (18.6.96), Besl. O. 86, 87, 88, 
L. tid. 45 (22.6.96).Lov av 28. juni 1996. 
( 4 forslag i Odelstinget, l bifalt og 2 sendt Stortin
get (l bifalt), og l i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5 og 6.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Forsvarsdepartementet m. v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685-731 (6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

199 Skipsfartsberedskap m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1060 4060 Kystadministrasjon 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 
134 3134 Skipsregistrene 

(2 forslag fra næringskomiteen vedr. refusjonsord
ningen for sjøfolk bifalt, og l forslag fra SV vedr. 
sjøforklaringer sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Satser for tonnasjeskatt. (Endr. av skattevedtak for 

1996, tillegg til skattevedtak for 1997.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 444, Budsjett-innst. 
S. l. Tillegg l, S.tid. 1654-1655, 1658-1659 
(12.12.96). 
(Jf. IV, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Inger Lise Husøy vedrørende en rapport 

fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av påståtte 
mangler ved norske skip. 
S.tid. 312-316 (22.10.96). 
(Jf. neste sak.) 

2. Verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og 1995. 
(Vedlegg til innst.: Innlegg av handelsministeren i 
møte 17.10.96 med næringskomiteen.) 
St.meld. 42 (1995-96), ref. S.tid. 3709 (28.5.96), 
Innst. S. 18, S.tid. 1057-1063, 1078 (19.11.96). 
(l forslag fra Peter Angelsen, Svein Ludvigsen og 
Lars Gunnar Lie bifalt - konsekvensutredning om 
begrensning i konsesjonsreglene for størrelsen på 
fiskefartøy.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 21. januar 1997: «Regjeringen anmo
des om å fremme forslag som begrenser ankomst 
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av blindpassasjerer til norske havner for å søke 
asyl, for eksempel ved å innføre betydelige bøter 
for kaptein og rederi for skip med blindpassasjerer 
eller lovbestemmelser som gjør det lettere å iverk
sette retur til hjemlandet.» 
S.tid. 2333-2334, 2335 (11.2.97) og ikke bifalt. 
(Jf. INNVANDRERE IV, 2.) 

4. Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 
1997. (Nærings- og handelsdepartementet- endr. 
av kapittelnr. fra 133 til 947 for tilskudd til syssel
setting av norske sjøfolk.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 141, S.tid. 
2807, 2822 (21.3.97). 

5. Interp. frå Erling Folkvord om eigar- og ansvars
forholda m. v. i «Scandinavian Star»-saka. 
S.tid. 3147-3154 (30.4.97). 
(l forslag fra RV om granskingskommisjon, sendt 
næringskomiteen.) 
(Jf. sakene 6 og 7.) 

6. Forslag fra Reidar Johansen og Lisbeth Ho1and 
om strengere krav til registrering og kontroll av 
eierskap til skip i norske farvann. 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 7.5.97 fra Næ
rings- og handelsdepartementet v/statsråden til 
næringskomiteen.) 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 223, S.tid. 
4077-4088, 4098-4099 (12.6.97) og avvist. 
( 6 forslag fra SV ikke bifalt. Komiteens innst. om 
endr. i Sjøforklaringsinstituttet enstemmig bifalt.) 
(Jf. sakene 5 og 7.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 30. april 1997: «Stortinget ber Regje
ringa sette ned ein granskingskommisjon som skal 
gjennomgå ansvarsforholda bak Scandinavian 
Star-katastrofen ... » 
Innst. S. 223, S.tid. 4077-4088, 4098-4100 
(12.6.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 5 og 6.) 

8. Havner og infrastruktur for sjøtransport. (Interna
sjonalt samarbeid; klassifisering av nasjonale og 
regionale havner; havnestyrer; fiskerihavner; fyr 
og merker; lostjenesten; sjøkart.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 254, S.tid. 
4263-4274,4311 (17.6.97). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om en rapport fra 

Sjøfartsdirektoratet vedrørende mangler ved nors
ke skip (Trukket tilbake), S.tid. 75 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Øystein Hedstrøm om hvorfor Regje
ringen nå vil avvikle refusjonsordningene for 
norske sjøfolk, S. tid. 1514 (4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Tomas Norvoll om tiltak for å 
begrense forsøpling fra skip, som rammer store 

deler av strandsonen rundt Svalbard og langs nors
kekysten, S.tid. 3297-3298 (14.5.97). 

4. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om skipsfartsmyn
dighetenes reaksjon på at passasjerferja «Crown 
of Scandinavia» forlot Oslo havn med åpen baug
port, S.tid. 3305-3306 (14.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselska

per. (Skattelette for rederiene.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse fra næringsko
miteen av 6.12.96.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 41, Innst. O. 37, O.tid. 
328-341, 348-358 (12.12.96), Besl. O. 55-59, 
L.tid. 26-27 (17.12.96). Lov av 20. desember 
1996. 
(25 forslag i Odelstinget, 15 bifalt, resten ikke 
bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4, IV, 2-3.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen
tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IP A; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg
ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L.tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget, 3 fra SP, H, KrF, 
V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l, 3.) 

3. Forslag fra Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, 
Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar 
Steensnæs om lov om endringer i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). (Endring av §51 A-4 nr. 3 slik at offshore 
servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for 
beskatning av rederiselskaper.) 
(Vedlegg: l. Brev av 12.2.97 til Finansdeparte
mentet fra KrFs stortingsgruppe v/Einar Steens
næs. 2. Svarbrev av 20.2.97 fra Finansdeparte
mentet. Vedlegg til innst.: Brev av 30.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 77, ref. O.tid. 642, Innst. O. 108, O.tid. 
943-945, 956 (16.6.97), Besl. O. 138, L.tid. 
66-67 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(Forslaget bifalt med 50 mot 47 stemmer. l forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1-2.) 
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SJØFOLK 

Se også: SIKKERHET TIL SJØS, SJØFART, TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

664 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskuddsordning for deler av NOR-flåten 

(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Hordaland fylkeskommune, fylkesordføreren, sen

der uttalelse datert 28. januar 1994 vedrørende ar
beidsplasser for norske sjøfolk på handelsskip. 
Ref. S.tid. 2071 (8.2.94 ), og vedlagt protokollen. 

2. Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for 
sjømenn fra l. mai 1994. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 199, S.tid. 
4516, 4517 (16.6.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tiltak for å redu

sere risikoen for skipsulykker, som i stigende grad 
skyldes menneskelige feil, S.tid. 2344-2345 
(23.2.94). 

2. Sp.spm. fra Børre Rønningen om at det NOR-re-

gistrerte ferjerederiet Co/or Line sin bruk av ulike 
tariffavtalar for same type arbeid, avhengig av na
sjonalitet og bustad, har utelukka erfarne norske 
sjømenn, S.tid. 3842-3843 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn, lov av 17. juni 1966 nr. 12 
omfo/ketrygd, lov av 30. mai 1975 nr. 18 om sjø
menn og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk 
internasjonalt skipsregister. (Endr. i lovverk som 
følge av EØS-avtalens innvirkning på bestemmel
ser om trygdedekning for hotell- og restaurantan
satte på cruiseskip.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 9, Innst. O. 7, O.tid. 56-60 
(9.12.93), Besl. O. 11, L.tid. 8-9 (14.12.93). Lov 
av 17. desember 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 17.juni 1966 nr. 12 omfolketrygd 
og i visse andre lover. (Oppheving av særregler 
for sykepenger til sjømenn; sykepenger til statsan
satte med ventelønn; pensjonsordning for syke
pleiere - rettigheter i forb. med AFP fra 64 år og 
utbetaling av alderspensjon etter avdøde; endret 
terminologi for attføringspenger - rehabiliterings
penger og foreløpig uførestønad; oppdatering av 
trygderettsloven.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 220, Innst. O. 45, O.tid. 
303-308 (25.5.94), Besl. O. 45, L.tid. 26 
(10.5.94). Lov av 16. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

664 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for 

sjømenn fra l. mai 1995 og økning av bevilgnin
gen under kap. 664, post 51 for 1995. 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3728, Innst. S. 213, S.tid. 
4265, 4289 (15.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om hvorfor Sjø

fartsdirektoratet ikke aksepterer høreapparater 
som teknisk audiologisk hjelpemiddel på linje med 
briller ved sertifisering av sjøfolk, S.tid. 542 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Reidar Johansen om oppsigelsen av 
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en kaptein på et norsk skip som søkte nødhavn, og 
tiltak for å hindre at skipsførers autoritet blir svek
ket, S.tid. 2102-2103 (1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Reidar Johansen om at sjøfartsdirek-

tør Ivar A. Manum har sagt at et stort antall uten
landske skipsførere på norske skip er en del av 
norsk skipsfartspolitikk, S.tid. 2756-2757 
(29.3.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
664 Pensjonstrygden for sjømenn 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap. : 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 75, S.tid. 1671, 
1686 (12.12.95). 

2. Endringer i forvaltningsreglementet for fond i 
pensjonstrygden for sjømenn. (Utvidet plasse
ringsadgang med sikte på økt avkastning; tilpas
ning til regelverk for andre pensjonskasser.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 701, Innst. S. 91, S.tid. 
1671-1672, 1687-1688 (12.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

3. Hvor fartøy flyte kan ... De maritime næringer. 
(Refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk, 
NIS-skip; rekruttering og utdanning; konvensjon 
om sjøfolks kvalifikasjoner; Kirken i utlandet.) 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Rapport fra Handels
ministerens Ide- og ressursgruppe til Maritim stor
tingsmelding. Vedlegg til innst. : 1.-8. Brevveks
ling mellom næringskomiteen og statsråd Grete 
Knudsen/Utenriksdepartementet.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2932, Innst. S. 241, S.tid. 
4208-4238, 4239-4241 (13.6.96). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt. Komiteens innst. om 
utvidelse av refusjonsordningen for sjøfolk ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

4. Regulering av pensjonane frå Pensjonstrygda for 
sjømenn frå l. mai 1996 og auke i løyvinga under 
kap. 664, post 51 for 1996. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 4097, Innst. S. 268, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover. 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

130 3130 Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen 
133 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 

(2 forslag fra næringskomiteen bifalt.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
664 Pensjonstrygden for sjømenn 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp og 

KrF oversendt fra Odelstinget 22. oktober 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen nedsette et utvalg der 
ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisa
sjoner er representert for å foreta en nærmere 

utredning og fornyet vurdering av sjømannspen
sjonene både når det gjelder fortsatt offentlig pen
sjonsordning, en eventuell privat tjenestepen
sjonsordning eller en eventuell AFP-lignende ord
ning. En overgang til forsikringsmessig beregning 
av pensjonen må også vurderes.» 
S.tid. 893, 929 (15.11.96) og bifalt med 54 mot 49 
stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H og Roy N. 
Wetterstad oversendt fra Odelstinget 22. oktober 
1996: «Stortinget ber Regjeringen utrede og forbe
rede en overføring til privat tjenestepensjonsord
ning for de yrkesaktive medlemmer av Pensjons
trygden for sjømenn. Det forutsettes at det enkelte 
aktive medlems opparbeidede rettigheter ivaretas. 
Pensjonister og de med oppsatte rettigheter behol
des i Pensjonstrygden for sjømenn. Det bør videre 
utredes overgangsordninger for de medlemmer 
som har lang opptjeningstid i pensjonstiden.» 
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S.tid. 893, 929 (15.11.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 22. oktober 
1_996: «Sto:tinget ber Regjeringen fremme forslag 
til lovendnng som sikrer en automatisk G-regule
ring av sjømannspensjonene slik at dette kan tre i 
kraft fra l. mai 1997.» 
S.tid. 893, 929 (15.11.96) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 
1997. (Nærings- og handelsdepartementet - endr. 
av kapittelnr. fra 133 til 947 for tilskudd til syssel
setting av norske sjøfolk.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 141, S.tid. 
2807, 2822 (21.3.97). 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 29. mai 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
be_vilgninger på 100-200 mill. kroner pr. år, for å 
bnnge balanse i pensjonstrygden for sjømenn i 
løpet av en 10-års periode.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og bifalt med 61 mot 48 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

6. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roald
sen og Tor Nymo om å oppnernna eit permanent 
fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle 
problemstillingar vedrørande søk etter omkomne 
på havet og i den samanheng gje råd til dei etter
latte. 

Dok. 8: 81, ref. S.tid. 3228 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. ~.spm. ~a ØJ'stein.Hedstrøm om hvorfor Regje

nngen na vil avvtkle refusjonsordningene for 
norske sjøfolk, S. tid. 1514 (4.12.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover. 
Ot.prp. 59 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 5, O.tid. 28-39 (22.10.96), Besl. O. 6, 
L.tid. 4 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 
(l fo~slag i komiteen og 3 i Odelstinget, 3 sendt 
Stortmget og l ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-3 og IV, 2.) 

2. E.ndringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen
SJOnstrygd for sjømenn og lov 28. juni 1957 nr. 12 
om pensjonstrygd for fiskere m.v. (Automatisk 
re~leri~g ~v ordinær alderspensjon og krigsfart
stille~g 1 SJømannspensjonsloven; halvårlig inn
betaling av medlemspremie i fiskerpensjons
loven.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 508, Innst. O. 78, O.tid. 
773-775, 785-786 (29.5.97), Besl. O. 99, L.tid. 
51 (5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV sendt 
Stortinget. l forslag fra komiteen sendt Stortinget. 
l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 
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SKATTEADMINISTRASJON 

Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEFRADRAG, SKATTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

1612 Oljeskattekontoret 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet ogskatteetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. En felles skatte-, avgifts- og tolletat. 

(Vedlegg: l. Gjeldende organisering av skatte-, 
avgifts- og tolladministrasjonen, regelverk og ruti
ner. Omorganiseringer i skatte-, avgifts- og tollad
ministrasjonen i Sverige og Danmark. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: l Reorganisering av skatte
og avgiftsadministrasjonen. Leder Tormod Her
mansen. Asplan Analyse og Hartmark-IRAS/PA 
Consulting Group's rapporter av 8. februar og 
2. mars 1994 om konsekvenser for en reorganise
ring.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 3353 (11.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om omfang og resultater 

av de kontrollrutiner og straffereaksjoner som 
skal begrense svart arbeid, S.tid. 2018-2020 
(2.2.94). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om når skattemyndig
hetene akter å ferdigbehandle saken vedrørende 
firmaet Tiny Transport AlS, S.tid. 2238-2240 
(16.2.94). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om avslag på en anmod
ning fra Tiny Transport AlS til Oslo fylkesskatte
kontor om veiledning i henhold til forvaltnings
lovens§ 11, S.tid. 2445-2446 (2.3.94). 

4. Sp.spm. fra Car/l. Hagen om at Norsk Hydro skal 
ha foretatt finansdisposisjoner for å unndra over 
400 mill. kroner i skatt i Norge, S.tid. 2752-2753 
(23.3.94). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å sikre en ras
kere avgjørelse i skattesaker, bl.a. i lys av at saker 
fra 1960-tallet vedr. Norsk Hydro ennå ikke er 
avgjort, S.tid. 2969 (20.4.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skattelovgivningen og merverdiav

giftsloven. (Prosessordningen i skattesaker; skatte
og avgiftsregler vedr. utenlandske oppdragstakere 
i bygg og anlegg; endr. i skattelovens § 44 A-7 -
gevinst- og tapskonto; fastsettelse av inngangs
verdi for fondsaksjer i utenlandske selskaper; inn
levering av kontrolloppgaver vedr. innskudd i 
obligasjonsfond; endr. av henvisning i skattebeta
lingsloven som følge av ny utlendingslov.) 
(Vedlegg til Ot.prp.: Prosessordningen i skattesa
ker- statsovertakelse. Vedlegg til innst.: 3 brev til 
finanskomiteen, henholdsvis fra Oljeindustriens 
Landsforening av 7.12.93, fra NHO av 7.12.93 og 
fra Finansdepartementet av 9.12.93.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 9, Innst. O. 15, O.tid. 
104-110 (14.12.93), Besl. O. 16-21, L.tid. 11-12 
(17.12.93). Lov av 20. desember 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Tilpassing av re
gelverket for økt bruk av forenklet selvangivelse
utvidelse av oppgaveplikten for tredjemenn; diffe
ransesaldo ved gave av andel i deltakerlignede sel
skap; verdsetting av varelager for billedkunstnere; 
oppretting av lovtekster.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 273, Innst. O. 71, O.tid. 
622-627 (14.6.94), Besl. O. 79, 80, 81 og 82, 
L.tid. 42-43 (17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1612 Oljeskattekontoret 

1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 
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Il. Alminnelige saker: 
l. En felles skatte-, avgifts- og tolletat. 

(Vedlegg: l. Gjeldende organisering av skatte-, 
avgifts- og tolladministrasjonen, regelverk og ruti
ner. 2. Omorganiseringer i skatte-, avgifts- og tol
ladministrasjonen i Sverige og Danmark. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: l Reorganisering av skatte
og avgiftsadministrasjonen. Leder Tormod Her
mansen. Asplan Analyse og Hartmark-IRAS/PA 
Consulting Group's rapporter av 8.2. og 2.3.94 om 
konsekvenser for en reorganisering. Vedlegg til 
innst.: Skisser over eksisterende organisasjon og 
forslag til ny organisasjonsløsning.) 
St.prp. 44 (1993 - 94), ref. S.tid. 3353 (11.5.94), 
lnnst. S. 24, S.tid. 1338- 1351 (10.11.94) og ikke 
bifalt med 59 mot 37 stemmer. 

2. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget skal an
mode kontroll- og konstitusjonskomiteen om å 
gjennomføre en undersøkelse av skatteetatens 
befatning med beskatningen av Airbus-komman
dittister med sikte på å fremme en innstilling til 
Stortinget om saken, samt bemyndige komiteen til 
å bruke åpne høringer og nødvendig eksperthjelp i 
sitt arbeid. 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 1953-1955 (19.1.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl I. Hagen om behandlingsmåten 
ikke bifalt.) 

3. Riksrevisjonens antegnelser vedrørende enkeltsa
ker på skatte- og avgiftsområdet. 
(Vedlegg: Rapport om praktiseringen av delings
modellen for inntektsåret 1992 ved l O liknings
kontorer (forkortet utgave).) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 106, S.tid. 
2644-2653 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

4. Forslag oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen om å fremlegge over
sikt over utviklingen når det gjelder regnskaps
kontrolldekningen og tilgjengelige kontrollressur
ser i skatteetaten, i forbindelse med statsbudsjettet 
for 1996.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. SKATTER IV, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om forskjellsbe

handlingen i budbilbransjen mht. mulighet til å bli 
registrert som næringsdrivende, S.tid. 534-535 
(26.10.94). 

Skatteadministrasjon 

2. Sp.spm. fra Tore Nordtun om at Oljeskattekonto
ret synes å legge opp til en endring i skattereglene 
for gass gjennom Statpipe-ledningen, og følger for 
berørte kommuners og fylkeskommuners inntek
ter, S.tid. 1572 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Skattedirekto
ratets bekreftelse av at sentralbanksjef Torstein 
Moland hadde gjenkjøpsavtale i KS Airbus-pro
sjektet, S.tid. 1624-1626 (14.12.94). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken hjem
mel Finansdepartementet har til å gripe inn over
for skatteetaten i saker som gjelder enk:eltskattey
tere, S.tid. 1860-1861 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvilke kontakter 
det har vært mellom Finansdepartementet og Skat
tedirektoratet i forbindelse med håndteringen av 
Airbus-komplekset, S. tid. 1861-1863 (11.1.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om påstandene om 
innblanding fra statsministerens kontor og Fi
nansdepartementet i Airbus-saken. (Trukket til
bake), S.tid. 1912-1913 (18.1.95). 

7. Sp.spm. fra Geir Thoresen om Ringerike lignings
kontor som har innført en praksis hvor administra
tivt fattede vedtak sendes skatteyter uten navn på 
saksbehandler, uten underskrift og uten telefon
nummer, S.tid. 2604-2605 (15.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Endr. i liknings

lova og selskapsskattelova på bakgrunn av oppret
ting av sentralskattekontor; endr. i RISK-reglane
den praktiske og likningstekniske gjennomfø
ringa; endr. i skattebetalingslova; endr. i liknings
lova - skattyters kopi av grunnlagsdata.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 149, Innst. O. 24, O.tid. 
240-244, 252-258 (19.12.94), Besl. O. 26-29, 
L.tid. 26 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 
sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil
ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 1995.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 688, Innst. O. 77, O.tid. 924 
og ikke behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1615 4 615 Skatte fogdene 

1616 4616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving 
1618 4618 Skattedirektoratet og skatteetaten 



Skatteadministrasjon -582-

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. (Utsatt restskattinnbetaling ved klage; rente
krav pga. feil fra ligningskontoret.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.95 fra Finans- og 
tolldepartementet, finansministeren, til finansko
miteen. Undervedlegg: Beløpsgrenser og fra
dragsbeløp i skatteloven.) 
Dok. 8: 80 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 41, S.tid. 1348-1353, 1359 (24.11.95) og 
avvist. 
(l forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt.) 

2. Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1615 
Skattefogdene; kap. 1616 Andre utgifter til skatte
og avgiftsinnkreving; kap. 1618 Skattedirektoratet 
- skatteetaten.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 922, Innst. S. 44, S.tid. 1428, 
1509-1510 (30.11.95). 

3. Forslag fra Erna Solberg om endringer i regelver
ket knyttet til fordelsbeskatning av utgiftsdekning 
ved reiser fra arbeidssted til hjem ved overtid, og 
redegjørelse for regelverket knyttet til fordelsbe
skatning av utgiftsdekning for ansatte, samt for
slag om en uavhengig gjennomgang av «Lignings
ABC». 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17.11.95 fra fi
nansministeren- svar på brev av 8.11.95 fra KrFs 
stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 460, lnnst. S. 101, S.tid. 
1858-1861, 1913-1914 (19.12.95) og avvist. 
(l forslag (dok. 8-forslagets punkt 3) ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Erna Solberg pva. Sp, H, V og Stephen 
Bråthen oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Det henstilles til Regjeringen å tilrettelegge for 
enklere innbetaling av restskatt - ved å vedlegge 
selvangivelsen en egen innbetalingsblankett.» 
S.tid. 2986,2987 (26.3.96) og oversendt Regjerin
gen. (F orslagsteksten endret ved behandlingen i 
Stortinget- «innbetaling» rettet til «forskuddsinn
betaling». 
(Jf. IV, 2) 

5. Organiseringen av den statlige innbetalings- og 
innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter 
m.v. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Nåværende og ny organi-

sering av skatte-, avgifts- og tolladministrasjo
nen.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 266, S.tid. 
4427-4434, 4438 (18.6.96) og ikke bifalt med 74 
mot 52 stemmer. 
(l forslag fra A ikke bifalt.) 

6. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende kontrollen 
og den overordnede styring med fellesinnkrevin
gen av skatt og folketrygdavgift. 
(Vedlegg: Riksrevisjonens rapport om kontrollen 
med fellesinnkrevingen ved 26 større kemner- og 
kommunekassererkontorer.) 
Dok. 3: 8, ref. S.tid. 4753- 4754 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om skattekontrol

lører i Buskerud som er blitt anklaget for bøllete 
opptreden etter aksjoner mot frisører i Kongsberg, 
S.tid. 316-317 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om det er i overens
stemmelse med offentlighetsloven at skattefog
dene ikke journalfører post, S.tid. 3532 (15.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 

sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil
ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 1995.) 
Ot.prp. 57 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 77 (1994-95), O.tid. 13-15 (10.11.95), 
Best. O. 6,7,8, L.tid. 4-5 (1.12.95). Lov av 
8. desember 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Tidspunkt for inn
betaling av forskuddsskatt; gebyr ved for sent inn
leverte ligningsoppgaver.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 170, lnnst. O. 47, O.tid. 
286-290 (21.3.96), Best. O. 51, 52, 53, 54, L.tid. 
29 (26.3.96). Lov av 29. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, hvorav l 
sendt Regjeringen og 1 bifalt.) 
(Jf. Il, 4) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving 

1618 4618 Skattedirektoratet- skatteetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l . Riksrevisjonens antegnelse vedrørende kontrollen 

og den overordnede styring med fellesinnkrevin
gen av skatt og folketrygdavgift. 
(Vedlegg: Riksrevisjonens rapport om kontrollen 



-583- Skatteadministrasjon 

med fellesinnkrevingen ved 26 større kemner- og 
kommunekassererkontorer.) 
Dok. 3: 8 (1995-96), ref. S.tid. 4753-4754 
(21.6.96), Innst. S. 24, S.tid. 605-606, 607 
(5.11.96). (Desidert til antegnelse: «Til observa
sjon».) 
(Jf. sak 10.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa skal 
gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplek
set som nå kalles <<Fideco-saken>> og den befat
ning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde 
med sakskomplekset. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1276, S.tid. 1354-1358 
(26.11.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 

3. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1616 og 
1618.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1005, lnnst. S. 50, S.tid. 1654, 
1658 (12.12.96). 

4. Overhalla kommune sender skriv datert 
13. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om Skattedirektoratets innstilling vedrørende 
forslag om at studentene må melde flytting til kom
munene hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 1987 (14.1.97), og vedlagt protokollen. 

5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og 
avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; olje
beskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; 
A/A-register.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 598, Innst. S. 86, S.tid. 
2047-2048, 2062 (21.1.97) og desidert «Til obser
vasjon>> kap. 1-5 og vedlagt protokollen kap.6. 

6. Namsskogan kommune sender skriv datert 
18. desember 1996 med uttalelse fra formannska
pet om hjemstedskommune for studenter. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

7. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skatte/ister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v/Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 115, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). 
(lnnst. S. 115 tilbakesendt komite pga. en inkurie 
og vedlagt protokollen i møte 6.3.97.) 
(Jf. sak 9.) 

8. Namdalseid kommune sender skriv datert 7. feb
ruar 1997 med uttalelse fra formannskapet om 
Skattedirektoratets innstilling vedrørende forslag 
om at studentene må melde flytting til kommunene 
hvor de studerer. 
Ref. S.tid. 2485 (25.2.97), og vedlagt protokollen. 

9. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skatte/ister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v!Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 120, S.tid. 
2620-2625, 2632 (6.3.97) og avvist. 

(Forslaget ikke bifalt. 2 forslag, henholdsvis l fra 
H og V og l fra SV og RV ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

10. Riksrevisjonens undersøkelse av 10 likningskonto
rers praktisering av de ulike behandlings nivåene i 
likningen for inntektsåret 199 3. 
(Vedlegg: l. Rapport (forkortet utgave). 2. Brev av 
16.8.96 fra Finansdepartementet til Riksrevisjo
nen. Vedlegg til innst.: Brev av 24.2.97 fra kon
troll- og konstitusjonskomiteen, svarbrev av 
9.4.97 fra Finansdepartementet og brev 10.3.97 fra 
Skattedirektoratet til Finansdepartementet.) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 157, S.tid. 
2981-2995,3002 (22.4.97) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. sak 1.) 

11. Flatanger kommune sender skriv datert 11. februar 
1997 med uttalelse om forslag til endring i bestem
melsen for bostedsregistrering av studenter. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om informasjon til 

allmennheten om den såkalte Rød-Larsen/Fideco
saken, S. tid. 1359-1360 (27.11.96). 
(Jf. sakene 2 og 7.) 

2. Sp.spm. fra Carl!. Hagen om ukultur i det offent
lige beslutningssystem med såkalte «vennetjenes
ter» som påvirkningsmetode - i forbindelse med 
Terje Rød-Larsen-saken, S.tid. 1360-1361 
(27 .11.96). 
(Jf. sakene l og 7 .) 

3. Sp.spm. fra Hallvard Bakke om tilbakebetaling av 
urettmessig ilagt skatt for privat bruk av firmabil, 
S. tid. 1373-1374 (27.11.96). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om skattlegging av 
diettgodtgjørelser til mastemontører i Telenor, 
etter at flere dommer i Gulating lagmannsrett har 
gitt montørene skattefrihet, S.tid. 2282-2283 
(5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at kommune
kassereren driver inkasso overfor firmaet Rygge 
Isolering gjennom firmaets kunder, S.tid. 
2508-2509 (26.2.97). 

6. M.spm. fra Carl I. Hagen om å utrede etablering 
av en nasjonal overlikningsnemnd for saker lik
ningsnemndene ikke bør avgjøre pga. politisk 
inhabilitet, S.tid. 2553 (5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ligningsbe
handling i overligningsnemnda i Oslo for en Ap
topp som er gitt et forelegg på 50000 kr av påtale
myndigheten for brudd på ligningsloven, S.tid. 
2698 (12.3.97). 
(Jf. sakene l og 2.) 

8. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om en endring av 
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skatteloven tilpasset individuell nedbetaling av 
gjeld for andelseiere borettslag, S.tid. 
2923-2924 (16.4.97). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om at det vert arbeida 

med samlokalisering av likningskontora i Dovre 
og Lesja, trass i at Stortinget har slutta seg til at det 
skal vere eit likningskontor i kvar kommune, S.tid. 
3416-3417 (21.5.97). 
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SKATTEAVTALER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel

lom Kongeriket Norge og Republikken Latvia til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse 
av skatteunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue, undertegnet i Riga den 19. juli 
1993. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 275, Innst. S. 14, S.tid. 1032 
(25.11.93). 

2. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll, 
undertegnet i Brasilia 12. juli 1994, til overens
komsten av 21. august 1980 mellom Kongeriket 
Norges Regjering og Den Føderale Republikk 
Brasils Regjering til unngåelse av dobbeltbeskat
ning og forebyggelse av skatteunndragelse med 
hensyn til skatter av inntekt og formue. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk og engelsk tekst.) 

St.prp. 63, ref. S.tid. 4697 (1.9.94) og ikke behand
let. 

3. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Republikken Gambia til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse 
av skatteunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 49335 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

4. Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Republikken Senegal til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og gjennomfø
ring av gjensidig administrativ bistand med hen
syn til skatter av inntekt. 
(Vedlegg: Overenskomsten i fransk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 67. Ikke behandlet. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mel

lom Kongeriket Norge og Republikken Senegal til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og gjennomføring 
av gjensidig administrativ bistand med hensyn til 
skatter av inntekt, undertegnet i Dakar den 4. juli 
1994. 
(Vedlegg: Overenskomsten i fransk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 67 (1993-94), ref. S.tid. 31, Innst. S. 13, 
S.tid. 755 (28.10.94). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll, 
undertegnet i Brasilia den 12. juli 1994, til over
enskomsten av 21. august 1980 mellom Kongeriket 
Norges Regjering og Den Føderale Republikk 
Brasils Regjering til unngåelse av dobbeltbeskat
ning og forebyggelse av skatteunndragelse med 
hensyn til skatter av inntekt og formue. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk og engelsk tekst.) 
St.prp. 63 (1993-94), ref. S.tid. 4697 (1993-94), 
lnnst. S. 14, S.tid. 755-756 (28.10.94). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Republikken Gambia til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse 
av skatteunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og av formue, undertegnet i London den 

27. april 1994. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 64 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (1993-94), 
Innst. S. 15, S.tid. 756 (28.10.94). 

4. Samtykke til å sette i kraft en Tilleggs
overenskomst til dobbeltbeskatningsavtalen mel
lom Norge og Frankrike av 19. desember 1980. 
(Vedlegg Tilleggsoverenskomsten i fransk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

5. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater 
til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyg
gelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 23. mars 
1995. 
(Vedlegg: Avtalen i spansk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke behand
let.) 

6. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Den Sosialistiske Repu
blikk Vietnams Regjering til unngåelse av dobbelt
beskatning og forebyggelse av skatteunndragelse 
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med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i 
Oslo den l. juni 1995. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over-

settelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 
Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å sette i kraft en Tilleggsoverens
komst til dobbeltbeskatningsavtalen mellom Nor
ge og Frankrike av 19. desember 1980. 
(Vedlegg Tilleggsoverenskomsten i fransk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 65 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 3, S.tid. 607, 626 (2.11.95). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater 
til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyg
gelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 23. mars 
1995. 
(Vedlegg: Avtalen i spansk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 69 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 4, S.tid. 607, 626 (2.11.95). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Den Sosialistiske Repu
blikk Vietnams Regjering til unngåelse av dobbelt
beskatning og forebyggelse av skatteunndragelse 
med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i 
Oslo den l. juni 1995. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 75 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
lnnst. S. 5, S.tid. 607, 626 (2.11.95). 

4. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike 
til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyg
gelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Wien 
28. november 1995. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk og engelsk tekst.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 155, S.tid. 
2985, 2987 (26.3.96). 

5. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Den Russiske Fødera
sjon til unngåelse av dobbeltbeskatning og fore
byggelse av skatteunndragelse med hensyn til 
skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 
den 26. mars 1996. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk og norsk tekst.) 

St.prp. 47, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 192, S.tid. 
4649-4651, 4716 (21.6.96). 

6. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Aserbajdsjan til unngå
else av dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter av inn
tekt og formue, undertegnet i Oslo den 24. april 
1996. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk og norsk tekst.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 263, S.tid. 
4649-4651, 4716 (21.6.96). 

7. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Ukraina til unngåelse av 
dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunn
dragelse med hensyn til skatter av inntekt og for
mue, undertegnet i Oslo den 7. mars 1996. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk og norsk tekst.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 253, S.tid. 
4649-4651, 4716 (21.6.96). 

8. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika 
til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyg
gelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt, undertegnet i Cape Town den 12. feb
ruar 1996. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3802, Innst. S. 254, S.tid. 
4649-4651, 4716 (21.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Nye regler om fradrag i norsk skatt for skatt betalt 

i utlandet (kreditmetoden). 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fradrag i norsk 
skatt for utenlandsk skatt. 2. Utkast til forskrift om 
dokumentasjonsplikt ved fradrag i norsk skatt for 
utenlandsk skatt. 3. Eksempler på beregning av 
det maksimale kreditfradrag.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 293, Innst. O. 73, O.tid. 
592-593, 601-603 (18.6.96), Besl. O. 91, 92, 
L. tid. 46 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke bifalt. 
l forslag fra komiteen ikke votert over.) 
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1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel

lom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbe
skatning og forebyggelse av skatteunndragelse 
med hensyn til skatter av inntekt og formue, 
undertegnet i Helsingfors den 23. september 1996. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 444, Innst. S. 36, S.tid. 1348, 
1354 (26.11.96). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mel
lom Kongeriket Norge og Kongeriket Nepal til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse 
av skatteunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue, undertegnet i Kathmandu den 

13. mai 1996. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk og norsk tekst.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 444, Innst. S. 42, S.tid. 
1502-1503, 1507 (3.12.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for 

skatt betalt av utenlandsk datterselskap m.v. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 512, lnnst. O. 62, O.tid. 
611-612, 626- 628 (20.5.97), Besl. O. 89, L.tid. 
43-44 (29.5.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
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SKATTEFRADRAG 

Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Erna 

Solberg om et utvidet system for medarbeiderak
sjer i norske selskaper. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 134, S.tid. 
3778-3785 (31.5.94) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og 
Harald Ellefsen om å utvide ordningen med aksje
sparing med skattefradrag (AMS) til også gjelde 
enkeltselskaper. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Uttalelser fra Finansde
partementet, Skattedirektoratet og Verdipapirsen
tralen.) 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 147, S.tid. 
3785- 3793 (31.5.94). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp ikke bifalt. 
Finanskomiteens innst. om en vurdering ved frem
leggelse av Nasjonalbudsjettet for 1995 bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om forslag om skat

tesubsidier til skattytere som har ansatt vaskehjel
per og hushjelper, S.tid. 728-729 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å gi 

fradragsrett for utgifter til pass av barn også til 
familier der den ene er hjemmearbeidende, S.tid. 
2556-2557 (16.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget /994 - Lovendringer. (Endr. i 

beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, 
særfradrag for alder og foreldrefradrag.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 10-25 
(3 .12.93), Besl. O. 2, 3, 4, 5, L.tid. 4-5 (7.12.93). 
Lov av 17. desember 1993. 
(18 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV og RV 
sendt Stortinget- ikke bifalt. Resten ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen og John Alvheim om lov 
om endringer i lov 18. august 19ll nr. 8 om skatt 
av formue og inntekt (skatteloven). (Skattefradrag 
for arbeidsgivers betaling for medisinsk behand
ling for ansatte.) 
Dok. 8: 24, ref. O.tid. 149, Innst. O. 30, O.tid. 
221-224 (21.4.94) og vedtatt sendt Regjeringen til 
vurdering i melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra SV og RV 
ikke bifalt.) 

1994-95 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om nye skattebestem

melser som oppleves som en trussel mot små dro
sjeløyve, S.tid. 1908-1909 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at skattemyndig
hetene godtar smøring av utanlandske firma som 
fradrag i inntekta dersom det er utgifter som er 
nødvendig for inntekts erverv, S.tid. 2607-2607 
(15.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1995 - Lovendringer. (Justering 

av beløpsgrenser for minstefradrag, foreldrefra
drag og i skattereduksjonsregelen for skattytere 
med liten skatteevne; endr. i boligbeskatningen i 
forbindelse med «solidaritetsmilliarden»; lovfes-

ting av bruk av D-nummer i folkeregisterloven; 
beskatning av livrenter - sanksjon ved vilkårs
brudd; beskatning av kostbesparelse ved tjeneste
reiser.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.94 fra finansmi
nisteren til Stortinget vedr. boligbeskatning.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 14, lnnst. O. 8, O.tid. 117-126 
(11.11.94), Besl. O. 10, 11, 12, L.tid. 16-17 
(30.11.94). Lov av 16. desember 1994. 
(19 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

2. Endringar i skattelovgjevinga. (Kap. 3.1-3.4 Ak
sjesparing med skattefradrag.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 149, Innst. O. 72, O.tid. 
874-922 (16.6.95), Besl. O. 84, L.tid. 63-64 
(19.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
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1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. (Inflasjonsjustering av fradragsbeløp.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.95 fra Finans- og 
tolldepartementet, finansministeren, til finansko
miteen. Undervedlegg: Beløpsgrenser og fra
dragsbeløp i skatteloven.) 
Dok. 8: 80 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 41, S.tid. 1348-1353, 1359 (24.11.95) og 
avvist. 
(2 forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt.) 

2. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonal
budsjett for 1996 legge fram en vurdering av hvor
dan en vridning fra minstefradrag til klassefra
drag kan gjennomføres med sikte på å øke samlet 
skattefradrag for personer med svært lave inntek
ter.» 
S.tid. 1563, 1573 - 1574 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Erna Solberg pva. Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen følge 
opp merknadene fra Senterpartiet, Høyre, Kriste
lig Folkeparti og representanten Stephen Bråthen 
om foreldrefradrag, ligningskontorenes mulighet 
til å benytte gjennomskjæringsregelen til å 
omgjøre utbytte til lønn, og forskriftene for 300 
timers begrensingen for arbeidsinnsats i delings
selskap, slik disse fremkommer under pkt. 1.2.2, 
9.2 og 11.1 i Innst. O. nr. 47 for 1995-96.» 
S.tid. 2985-2986, 2987 (26.3.96) og bifalt med 
presidentens dobbeltstemme. (Forslagsteksten ble 
rettet av forslagsstilleren- «Venstre» tilføyd etter 
«Kristelig Folkeparti».) 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra Gudmund Restad, Per-Kristian Foss, 
Odd Holten, Lars Sponheim og Stephen Bråthen 
om salg av aksjer i Den norske Bank. (Ekstra 
AMS-kvote for 1996 for aksjekjøp i DnB.) 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 3930, S.tid. 3975-3999, 
4001-4002 (7.6.96) og ikke bifalt med 84 mot 74 
stemmer. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. 2 forslag fra 
FrP ikke bifalt (levert inn etter kl. 09.00, realitets-

votert over etter forretningsordenens § 28 tredje 
ledd bokstav d).) 
(Jf. BANKER Ill, 5 samt S.tid. 3894-3895 og 
3931-3932.) 

5. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 
Dok. 8: 102, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1996- Lovendringer. (Endringer 

i beløpsgrenser for minstefradrag, foreldrefradrag; 
endr. i skatteloven om foreldrefradrag; skattefrihet 
for stiftelsen Boligsamvirkets Fond mot Husleie
tap; tilpasning av fradragsregler for premie og til
skudd til egen pensjonsforsikring til systemet for 
forenklet selvangivelse; sjømannsfradrag for an
satte på statseide skip.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 17.11.95 fra finansmi
nisteren til Stortinget vedr. skattefritak for kostbe
sparelse på tjenestereiser.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 12, O.tid. 18-29 
(24.11.95), Besl. O. lO, 11, 12, 13, L.tid. 5-6 
(1.12.95). Lov av 8. desember 1995. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra SP og KrF bifalt, resten ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt) 
(Jf. Il, 2.) 

2. Endringar i skatte/ovgjevinga. (Foreldrefradraget; 
kostbesparelse for næringsdrivende.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 170, Innst. O. 47, O.tid. 
286-290 (21.3.96), Besl. O. 51, 52, 53 , 54, L.tid. 
29 (26.3.96). Lov av 29. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, hvorav l 
sendt Regjeringen og l bifalt.) 
(Jf. Il, 3) 

3. Nye regler om fradrag i norsk skatt for skatt betalt 
i utlandet (kreditmetoden). 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fradrag i norsk 
skatt for utenlandsk skatt. 2. Utkast til forskrift om 
dokumentasjonsplikt ved fradrag i norsk skatt for 
utenlandsk skatt. 3. Eksempler på beregning av 
det maksimale kreditfradrag.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 293, Innst. O. 73, O.tid. 
592-593, 601-603 (18.6.96), Besl. O. 91, 92, 
L.tid. 46 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke bifalt. 
l forslag fra komiteen ikke votert over.) 
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1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i 
bedriften de arbeider i. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 7.10.96 fra fi
nansministeren.) 
Dok. 8: 102 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 49, S.tid. 1493-1502, 1507 (3.12.96) og 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget med støtte fra H, KrF, V og S.Bråthen 
ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Solveig Sollie og Einar Steensnæs om 
endr. i skatteloven § 44 femte ledd slik at det kan 
kreves fradrag ved inntektsfastsettelsen for gaver 
til frivillige organisasjoner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Finans
departementet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2325, Innst. S. 286, S.tid. 
4554-4619, 4667-4668 (20.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(l forslag fra SV og RV ikke bifalt. l forslag fra 
komiteen bifalt.) 

3. Forslag fra Eva Lian, Per Olaf Lundteigen og Eli 
Sollied Øveraas om å endre regelverket slik at det 
gis rett til fradrag for pass og stell av barn uav
hengig av om begge ektefeller eller samboere med 
felles barn har arbeidsinntekt eller ikke. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 85, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 289, S.tid. 
4554-4619, 4670 (20.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Forslaget, fremmet av Sp, KrF, V og Stephen 
Bråthen, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om det skatte

amnesti som Finansdepartementet ifølge Dagens 
Næringsliv har gitt Kjell Inge Røkke og de øvrige 
aksjonærene i RGI, S.tid. 1374-1375 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om at det er opp til 
den enkelte kommune å avgjøre om det skal gis 
skattemessig fradrag for utgifter ved adopsjon, 
S.tid. 2000-2001 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om skattlegging av 
diettgodtgjørelser til mastemontører i Telenor, 
etter at flere dommer i Gulating lagmannsrett har 
gitt montørene skattefrihet, S.tid. 2282-2283 
(5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at skattefradrag 
for fagforeningskontingent ikke gis til uføretryg
dede, attføringsmottakere og pensjonister, S.tid. 
2759-2760 (19.3.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1997- Lovendringer. (Minstefra

draget; foreldrefradraget; klassefradraget; skatte
fritak for Vinmonopolet; opsjoner i arbeidsfor
hold; opphevelse av særfradrag; sjømannsfradra
get; fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger; 
AMS; BSU; pensjonssparing; Finnmarksfradra
get; beskatning av kostgodtgjørelse på tjeneste
reise.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 18.11.96 fra Finans
departementet til Høyres stortingsgruppe. 2. Brev 
av 18.1 O. 96 fra Skattedirektoratet til Finansdepar
tementet.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 126-143 
(26.11.96), Besl. O. 13-20, L.tid. 10-13 (5.12.96). 
Lov av 6. desember 1996. 
(26 forslag i Odelstinget, 2 sendt Stortinget, resten 
ikke bifalt, og 7 i Lagtinget - ingen bifalt.) 

2. Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for 
skatt betalt av utenlandsk datterselskap m. v. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 512, Innst. O. 62, O.tid. 
611-612, 626-628 (20.5.97), Besl. O. 89, L.tid. 
43-44 (29.5.97). Lov av 19.juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget ikke 
bifalt.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfra
drag ved skattelikninga for fagforeningskontin
gent slik at dennne retten også gjelder for de som 
betaler kontingent under midlertidig arbeidsløs
het, under yrkesmessig attføring m. v.) 
Dok. 8: 105, ref. O.tid. 960 (20.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette odelsting. 
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SKATTER 

Se også: AKSJER, A V GIFTER, BEDRIFTSBESKATNING, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, 
PERSONBESKATNING, PRISER, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEAVTALER, 
SKATTEFRADRAG, STATSBUDSJETTET 

1993-94 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 

B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1994, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1994, D. 
Endring av vedtak av 3. november 1992 om Stor
tingets skattevedtak for inntektsåret 1993. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-12.11. 93). 
(34 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over

sendt fra Odelstinget 3. desember 1993: «Særrege
len for kjøp av aksjer og grunnfondsbevis til 
underkurs oppheves.» S.tid. 1694 (14.12.93) og 
ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

2. Sør-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 17. desember 1993 vedrørende den fylkes
kommunale skattøren for 1994. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om den moralske 

og etiske standarden i deler av norsk næringsliv, 
etter avsløringer av ulovlige skattetransaksjoner 
foretatt av flere næringslivsledere og selskaper, 
S.tid. 2092-2094 (9.2.94). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om å la offentliggjort 
Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av delings
modellens virkninger så snart den er klar, S.tid. 
2562-2563 (16.3.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om innføring av 
eiendomsskatt både for bolig- og hytteeiendom
mer i de tidligere omegnskommunene i Fredrik
stad storkommune, S. tid. 3837-3838 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1994 - Lovendringer. (Endr. i 

beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, 
særfradrag for alder og foreldrefradrag; skatte-

messig likebehandling av gifte og samboende pen
sjonister; refusjonslån til dekning av forskudds
skatt på beregnet personinntekt fra aksjeselskap 
og kommandittselskap; fastsetting av satser for 
inntektsskattøren; ansattes kjøp av aksjer eller 
grunnfondsbevis til underkurs - oppheving av 
adgang til utsettelse av fordelsbeskatning; oppret
ting av lovtekster.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 10-25 
(3.12.93), Besl. O. 2, 3, 4, 5, L.tid. 4-5 (7.12.93 ). 
Lov av 17. desember 1993. 
(18 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV og RV 
sendt Stortinget - ikke bifalt. Resten ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1.) 

2. Endringer i skattelovgivningen og merverdiav
giftsloven. (Prosessordningen i skattesaker; skatte
og avgiftsregler vedr. utenlandske oppdragstakere 
i bygg og anlegg; endr. i skatte lovens § 44 A-7 -
gevinst- og tapskonto; fastsettelse av inngangs
verdi for fondsaksjer i utenlandske selskaper; inn
levering av kontrolloppgaver vedr. innskudd i 
obligasjonsfond; endr. av henvisning i skattebeta
lingsloven som følge av ny utlendingslov.) 
(Vedlegg til Ot.prp.: Prosessordningen i skattesa
ker- statsovertakelse. Vedlegg til innst.: 3 brev til 
finanskomiteen, henholdsvis fra Oljeindustriens 
Landsforening av 7.12.93, fra NHO av 7.12.93 og 
fra Finansdepartementet av 9.12.93.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 9, Innst. O. 15, O.tid. 
104- 110 (14.12.93), Besl. O. 16- 21, L.tid. 11-12 
(17.12.93). Lov av 20. desember 1993. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Endringer i skattelovgivningen. (Formuesverdset
telse av aksjer som er strøket fra børsen; formues
verdsettelse av andeler i aksjefond; deltakers 
vederlag for arbeidsinnsats i deltakerlignet sel
skap; endr. i RISK-metoden og vilkår for å kreve 
fradrag for tap på aksjer; utvidelse av skattefrita
ket på l 112 ganger grunnbeløpet; ev. endringer i 
presentasjonen av de årlige skatte listene.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.12.93 fra fi
nansministeren vedr. et RISK-register.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 33, Innst. O. 16, O.tid. 
110-115 (14.12.93), Besl. O. 22, 23, L.tid. 12-13 
(17 .12.93). Lov av 20. desember 1993. 
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4. Endringar i skattelovgjevinga. (Tilpassing av re
gelverket for økt bruk av forenklet selvangivelse
utvidelse av oppgaveplikten for tredjemenn; diffe
ransesaldo ved gave av andel i deltakerlignede sel
skap; verdsetting av varelager for billedkunstnere; 
oppretting av lovtekster.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 273, Innst. O. 71, O.tid. 
622-627 (14.6.94), Besl. O. 79, 80, 81 og 82, 
L. tid. 42-43 (17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 

5. Innføring av korreksjonsskatt for aksjeselskaper 
m.v. (Endringer i selskapsskatteloven). 
(Vedlegg: Utkast til proposisjon om innføring av 
korreksjonsskatt. Vedlegg til innst.: 1.-2. Svarbrev 
fra Finansministeren til H's stortingsgruppe. 3.-4. 
Brev fra RV's stortingsgruppe til Finansministe
ren med svarbrev.) 
Ot.prp. 82, ref. O.tid. 466, Innst. O. 77. Ikke 
behandlet. 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 
B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1995, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: 1. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Riksrevisjonens antegnelser vedrørende enkeltsa

ker på skatte- og avgiftsområdet. 
(Vedlegg: Rapport om praktiseringen av delings
modellen for inntektsåret 1992 ved 10 liknings
kontorer (forkortet utgave).) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 106, S.tid. 
2644-2653 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

2. Forslag fra Erna Solberg om å la en konsekvensut
redning av endringene i beskatning av diettgodt
gjørelse. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 112, S.tid. 
3123- 3127, 3129-3130 (4.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (l forslag fra Sp, H, V, RV og 
representanten Bråthen ikke bifalt med 52 mot 44 
stemmer.) 
(Jf. IV, 2 og STATSBUDSJETTET I, 27.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm om 
å erstatte «delingsmodellen» med en «uttaksmo
dell» i bedriftsbeskatningen i forbindelse med 
evaluering av skattereformen. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 21.4.95 fra 
Finansdepartementet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 204, S.tid. 
4424, 4441-42 (19.6.95) og avvist. 
(1 forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

4. Forslag frå Gudmund Restad pva. Sp, H, V og 
Stephen Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen utrede en gene
rell ordning for skattestimulert avsetning av risi
kokapital uavhengig av eier- eller selskapsform.» 

S.tid. 4443 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

5. Forslag frå Erna Solberg pva. H, SV, V, RV og 
Stephen Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen fremlegge for
slag til forskrifter om liberale yrker og tilsvarende 
erverv til behandling i Stortinget.» 
S.tid. 4443 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

6. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre forskrifter av 
10. november 1992 nr. 788 § 6, slik at en aktiv eier 
eller en som identifiseres med denne ikke utløser 
delingsplikt i selskapet før vedkommende arbeids
aktivitet overstiger 600 timer pr. år.» 
S.tid. 4443-4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

7. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre retningslinjer 
for fastsettelse av formuesskattegrunnlaget slik at 
koblingen til kapitalavkastningsgrunnlaget opp
hører.» S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

8. Forslag frå Erna Solberg pva. H, V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen endre regelverket for 
delingsselskap, slik at det ved helhetlig salg av et 
selskap som dermed ikke lenger blir underlagt 
delingsreglene, fastsettes en andel av overskuddet 
lik antallet måneder de tidligere eiere har vært 
aktiv som utgangspunkt for beregning av positiv 
personinntekt.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

9. Forslag fra Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen forberede den lovtekniske gjennomføringen 
av et skråtak etter de kriterier som fremkommer i 
Høyres merknader, og legge det frem for Stortin
get i Ot.prp. nr. l for 1995-96.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

l O. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje-
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ringen foreta en empirisk prøving av følgende kri
terium: «korrigert næringsinntekt delt på lønn til 
ansatte som ikke er aktive eiere pluss beregnet ka
pitalinntekt>> for å vurdere hvordan kriteriet slår ut 
på ulike typer bransjer.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

11. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen utarbeide lovendringer og forskrifter som 
sikrer muligheten for å få fastsatt goodwill som del 
av kapitalavkastningsgrunnlaget gjennom en 
metode med taksering etter de retningslinjer som 
er angitt i Høyres merknader i innstillingen. Re
gelverket bes fremlagt for Stortinget i forbindelse 
med budsjettbehandlingen for 1996.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

12. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen lage overgangsordninger som gir eksis
terende og nye delingsbedrifter adgang til ny fast
settelse av verdi ved særskilt taksering. Verdset
telsen skal følge samme fremgangsmåte og regel
verk som tidligere.» 
S.tid. 4444 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

13. Forslag frå Erna Solberg pva. H oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen endre trygderegelverket slik at beregnet 
personinntekt fra arbeid før pensjonerings- eller 
uføretidspunkt ikke medfører avkorting i trygde
ytelser.» S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

14. Forslag frå Eilef A. Meland pva. SV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringen nedsette et offentlig utvalg med mandat å 
utrede uttaksmodellen som alternativ delingsme
tode til kildemodellen. Utredningsrapporten forut
settes fremlagt innen utgangen av 1996 og skal 
inneholde forslag til skattelovtekst som er nødven
dig for overgang til et nytt delingssystem for næ
ringsinntekt.» 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

15. Forslag frå Lars Sponheim pva. V og Stephen 
Bråthen oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa gå gjennom samanhen
gen mellom trygdereglar og delingsmodellen og 
kome tilbake med forslag om endring av skatte
lova eller forskrifter til lova slik at berekna per
soninntekt for inntekter frå år før ein blir trygda 
ikkje skal føre til avkorting av trygdeutbetalin
gar.» 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

16. Forslag frå Lars Sponheim pva. V oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa oppnemne ei utgreiingsgruppe som skal 

legge fram forslag om ei skatteordning som byg
ger på skattlegging ved uttak av inntekter til 
erstatning for dagens delingsreglar basert på kilde
modellen .... » 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

17. Forslag frå Lars Sponheim pva. V oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa i samband med statsbudsjettet for 1996legge 
fram ei vurdering av korleis ei vriding frå mins
tefrådrag til klassefrådrag kan gjennomførast 
med sikte på å auke samla skattefrådrag for perso
nar med svært låge inntekter.» 
S.tid. 4445 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

18. Forslag frå Erling Folkvord pva. RV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa kome med framlegg om å endre skattesyste
met slik at arbeidsinntekt og kapitalinntekt blir 
skattlagt etter dei same prinsippa og dei same sat
sane. Dette skal gjelde både trygdeavgift og skatt 
til kommune, fylkeskommune og stat.. .. Delings
modellen skal opphevast samtidig med ei slik end
ring av skattesystemet.» 
S.tid. 4445 - 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

19. Forslag frå Erling Folkvord pva. RV oversendt frå 
Odelstinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regje
ringa kome med framlegg til korleis pensjons
grunnlaget i Folketrygda kan fastsetjast for dei 
som ikkje har lønsinntekt o.l. Det er ein føresetnad 
at det ikkje skal leggjast avgjerande vekt på den 
inntekta som den trygda tidlegare har vorte skatt
lagt for.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

20. Forslag frå Stephen Bråthen oversendt frå Odels
tinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
oppnevne en utredningsgruppe som skal legge 
frem forslag om en skattemodell som bygger på 
skattlegging ved uttak av inntekter til erstatning 
for dagens delingsregler basert på kildeprinsippet. 
Utredningsgruppens rapport forutsettes lagt frem 
for Stortinget innen utgangen av 1996.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

21. Forslag frå Stephen Bråthen oversendt frå Odels
tinget 16. juni 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
oppnevne en uavhengig utredningsgruppe med 
oppdrag å beregne de faktiske fordelingsvirknin
ger av et skattesystem med progressive skattesat
ser på inntekt og formue, herunder beregne effek
tivitetstapet i økonomien som følge av komplise
rende regler med store satsforskjeller på hhv. skatt 
på lønns- og kapitalinntekt, målt opp mot et sys
tem hvor satsen på kapitalinntekt holdes på dagens 
nivå og skatt på arbeidsinntekt senkes til 28 pst. 
ekskl. trygdeavgift .... » 
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S.tid. 4446 (19.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

22. Forslag oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen om å fremlegge over
sikt over utviklingen når det gjelder regnskaps
kontrolldekningen og tilgjengelige kontrollressur
ser i skatteetaten, i forbindelse med statsbudsjettet 
for 1996.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

23. Forslag oversendt frå Odelstinget 16. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringa gå gjennom og vurdere 
skattereglane for konsern, ut frå prinsippet om 
stadbunden skattlegging. Saka blir lagd fram for 
Stortinget så snart som mogleg.» 
S.tid. 4446 (19.6.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

24. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. 
Dok. 8: 80, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om nye skattebestem

melser som oppleves som en trussel mot små dro
sjeløyve, S.tid. 1908- 1909 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om forskrift om be
handling av skatte- og avgiftskrav med hjemmel i 
gjeldsordningsloven som krever at skatter skal 
nedbetales i løpet av to år, S.tid. 1909-1910 
(18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg om forskrifter for 
beskatning av bildende kunstnere etter realisa
sjonsprinsippet i stedet for kontantprinsippet, S. 
tid. 1910-1911 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å gi lignings
myndighetene adgang til å nedsette ligningstaks
tene for egen bolig på individuell basis, dersom 
takstene etter siste års økning overstiger 30-35 
prosent av markedsverdien, S. tid. 1963-1965 
(25.1.95). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Halvorsen om uklarheter bl.a 
om hva som er et tettsted i loven om skatt på verk 
og bruk (eiendomsskatteloven) , etter den såkalte 
«Evje-dommen», S.tid. 2236-2237 (15.2.95). 

6. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om skatte- og 
avskrivningsreglene for oljeselskapene, som gir 
kunstige stimulanser til å eie i stedet for å leie fly
tende plattformer, S.tid. 2870-2871 (5.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Innføring av korreksjonsskatt for aksjeselskaper 

m.v. (Endringer i selskapsskatteloven). 
(Vedlegg: Utkast til proposisjon om innføring av 
korreksjonsskatt. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev fra 
finansministeren til Høyres stortingsgruppe 
26.9.94 og 6.9.94. 3.-4. Brev fra RVs stortings-

gruppe av 26.9.94 til finansministeren og svarbrev 
av 28.9.94.) 
Ot.prp. 82 (1993-94), ref. O.tid. 466 (6.6.94), 
Innst. O. 77, O.tid. 7-13 (6.10.94), Besl. O. 2, 
L.tid. 3- 4 (20.10.94). Lov av 18. november 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Skatteopplegget 1995 - Lovendringer. (Justering 
av beløpsgrenser for minstefradrag, foreldrefra
drag og i skattereduksjonsregelen for skattytere 
med liten skatteevne; endr. i boligbeskatningen i 
forbindelse med «solidaritetsmilliarden»; lovfes
ting av bruk av D-nummer i folkeregisterloven; 
beskatning av livrenter - sanksjon ved vilkårs
brudd; beskatning av kostbesparelse ved tjeneste
reiser.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.94 fra finansmi
nisteren til Stortinget vedr. boligbeskatning.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 14, Innst. O. 8, O.tid. 117- 126 
(11.11.94), Besl. O. 10, 11, 12, L.tid. 16-17 
(30.11.94). Lov av 16. desember 1994. 
(19 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

3. Endringar i skattelovgjevinga. (En dr. i liknings
lova og selskapsskattelova på bakgrunn av oppret
ting av sentralskattekontor; endr. i RISK-reglane
den praktiske og likningstekniske gjennomfø
ringa; delingsmodellen og korreksjonsinntekt; 
endr. i skattebetalingslova; endr. i likningslova 
skattyters kopi av grunnlagsdata; omtale av skat
tereglar for kooperativt eigd livtrygdningsaksje
selskap - Samvirke Livsforsikring NS; moraren
ter ved forsinket betaling av merverdiavgift; utsatt 
utviding av AMS-ordninga.) 
Ot.prp. ll , ref. O.tid. 149, Innst. O. 24, O.tid. 
240-244, 252-258 (19.12.94), Besl. O. 26- 29, 
L.tid. 26 (22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

4. Endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skatt
legging av undersjøiske petroleumsforekomster 
m.v. (Skattemessig krav til utvinningsselskapenes 
egenkapital.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 149, Innst. O. 17, O.tid. 
244-246, 258 (19.12.94), Besl. O. 31, L.tid. 27 
(22.12.94). Lov av 23. desember 1994. 

5. Evaluering av deler av skattereformen. (Delings
modellen; deltakerlignet selskap; NOKUS-reg
lene; godtgjørelsesmetoden for beskatning av ak
sjeutbytte; inntekt av enkeltoppdrag hvor skattyter 
har resultatansvar; realisasjonsprinsippet som 
periodiseringsprinsipp for ikke regnskapspliktige; 
kapitalbeskatningen; arveavgift; gjennomskjæring 
for å omgjøre utbytte til lønn; skattemessig gjen
nomskjæring som følge av eiermessig omorgani
sering; foreldrefradrag; forholdet til trygderettig
heter; konsernbeskatning.) 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til innst.: Spørsmål fra 
finanskomiteen og de enkelte partier til finansmi
nisteren og finansministerens svar.) 
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Ot.prp. 19, ref. O.tid. 221, Innst. O. 72, O.tid. 
874-922 (16.6.95), Besl. O. 84, 85, 86, L.tid. 
63-64 (19.6.95). Lov av 30. juni 1995. 
(32 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, H, KrF, 
V og Stephen Bråthen bifalt og 18 forslag sendt 
Stortinget (ingen bifalt). 2 forslag fra komiteen til 
innstilling sendt Stortinget (og bifalt). 2 forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 3 og 4-23.) 

6. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 
sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil-

ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 199 5.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 688, Innst. O. 77, O.tid. 924 
og ikke behandlet. 

7. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og 
inntekt. (Endring av § 45 tredje ledd for sikre at 
alle kommunene tar en rimelig del av skattegrunn
laget når skattyteren har inntekt i flere kommu
ner.) 
Dok. 8: 104, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto

ber 1994 for inntektsåret 1995, B. Endringer i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fastsettelse 
av den kommunale og fylkeskommunale inntekts
skattøren for inntektsåret 1995, C. Endring i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fellesskatt 
til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1995, D. 
Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1996, E. 
Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 1996, F. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntekts
året 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav 13 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l. De øvrige ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 

forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den 
mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatte
yter. (Inflasjonsjustering av fradragsbeløp; offent
liggjøringsdatoer for forskriftsendringer; utsatt 
restskattinnbetaling ved klage; rentekrav pga. feil 
fra ligningskontoret.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.11.95 fra Finans- og 
tolldepartementet, finansministeren, til finansko
miteen. Undervedlegg: Beløpsgrenser og fra
dragsbeløp i skatteloven.) 
Dok. 8: 80 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 41, S.tid. 1348- 1353, 1359 (24.11.95) og 
avvist. 
(3 forslag fra H og Stephen Bråthen, herav l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l. 2 forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt.) 

2. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, H, V og 

Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
24. november 1995: «Stortinget ber Regjeringen 
gjeninnføre ordningen med fridøgn i fordelsbe
skatning av kostbesparelse med 25 døgn fra l. ja
nuar 1995.» 
S.tid. 1562-1563, 1573 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonal
budsjett for 1996 legge fram en vurdering av hvor
dan en vridning fra minstefradrag til klassefra
drag kan gjennomføres med sikte på å øke samlet 
skattefradrag for personer med svært lave inntek
ter.» 
S.tid. 1563, 1573-1574 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 24. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til endringer i trygde
og skattelovgivningen som sikrer at aksjeutbytte 
blir skattlagt fullt ut for alle skattytere uten godt
gjørelse, at gevinster av aksjesalg skattlegges fullt 
ut uten regulering av inngangsverdi med skattlagt 
kapital (RISK), at renteinntekter for privatperso
ner inngår i beregningsgrunnlaget for personinn
tekt og at aksjeutbytte, aksjegevinster og renteinn
tekter inngår i grunnlaget for trygdeavgift med lav 
sats.» 
S.tid. 1563, 1574 (7.12.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

5. Forslag fra Morten Lund om gjeninnføring av en 
ordning med fondsavsetninger for næringslivet. 
(Forslag oversendt fra Stortinget 23 . mai 1995.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 17.10.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Innst. S. 56, S.tid. 1563-1569, 1574 (7.12.95) og 
avvist. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

6. Forslag oversendt fra Odelstinget 7. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen vurdere erfarin-
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gen med skjønnsmessig deling av inntekt i felles 
næring ut fra et likestillingssynspunkt, samt 
muligheter for at felles formue fordeles likt mel
lom ektefeller på ligningsattesten.» 
S.tid. 1845, 1912 (19.12.95) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV,) 

7. Forslag fra Erna Solberg om endringer i regelver
ket knyttet til fordelsbeskatning av utgiftsdekning 
ved reiser fra arbeidssted til hjem ved overtid, og 
redegjørelse for regelverket knyttet til fordelsbe
skatning av utgiftsdekning for ansatte, samt for
slag om en uavhengig gjennomgang av «Lignings
ABC». 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17.11.95 fra fi
nansministeren- svar på brev av 8.11.95 fra KrFs 
stortingsgruppe.) 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 460, lnnst. S. 101, S.tid. 
1858-1861, 1913-1914 (19.12.95) og avvist. 
(3 forslag, herav l fra H og Stephen Bråthen (Dok. 
8-forslagets punkt 2) sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. De 2 andre 
(punkt l og 3) ikke bifalt.) 
(Jf. sak 10 og Ill, 1.) 

8. Forslag fra Erna Solberg pva. Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen følge 
opp merknadene fra Senterpartiet, Høyre, Kriste
lig Folkeparti og representanten Stephen Bråthen 
om foreldrefradrag, ligningskontorenes mulighet 
til å benytte gjennomskjæringsregelen til å 
omgjøre utbytte til lønn, og forskriftene for 300 
timers begrensingen for arbeidsinnsats i delings
selskap, slik disse fremkommer under pkt. 1.2.2, 
9.2 og 11.1 i Innst. O. nr. 47 for 1995-96.» 
S.tid. 2985-2986, 2987 (26.3.96) og bifalt med 
presidentens dobbeltstemme. (Forslagsteksten ble 
rettet av forslagsstilleren- «Venstre» tilføyd etter 
«Kristelig Folkeparti».) 
(Jf. IV, 4) 

9. Forslag fra Erna Solberg pva. Sp, H, V og Stephen 
Bråthen oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Det henstilles til Regjeringen å tilrettelegge for 
enklere innbetaling av restskatt - ved å vedlegge 
selvangivelsen en egen innbetalingsblankett.» 
S.tid. 2986, 2987 (26.3.96) og oversendt Regjerin
gen. (F orslagsteksten endret ved behandlingen i 
Stortinget - «innbetaling» rettet til «forskuddsinn
betaling». 
(Jf. IV, 4) 

10. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
sørge for skattemessig likebehandling av statsrå
der/stortingsrepresentanter og vanlige lønnsta
kere når det gjelder drosjeutgifter ved heimreise 
fra arbeidsstedet på sein kveldstid eller nattetid. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 23.2.96 og 
23.4.96 fra finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2087, Innst. S. 179, S.tid. 
3351-3353, 3354 (7.5.96) og enstemmig vedlagt 

protokollen. 
(Jf. sak 7 og Ill, l.) 

11. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over
sendt fra Odelstinget 7. mai 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram lovforslag med sikte på 
avvikling av regelverket for regulering av inn
gangsverdi med skattlagt kapital (RISK) fra l. ja
nuar 1997.» 
S.tid. 3669, 3673 (23.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

12. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det 
innføres fra l. januar 1997 en linjeskatt på elek
triske kraftledninger i hele sentralnettet samt 
regionalnett i fremmed kommune innenfor et pro
veny på 80 mill. kroner til fordeling blant de 
berørte kommuner.» 
S.tid. 4634, 4713 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

13. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 18. juni 1996: 
<<Naturressursskatten til kommuner og fylkeskom
muner innføres med full sats fra kraftverkets pro
duksjonsstart.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

14. Forslag fra Eilef A. Meland pva. SV og RV over
sendt fra Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram forslag til særskilte 
avskrivningsregler for investeringer i energiøko
nomiserende forbedringer i kraftverk - f.eks. 
overprisavskrivninger for investeringer i opprust
ning av kraftanlegg.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

15. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringa utarbeide forslag til en ny modellfor skatt på 
grunnrente i kraftforetak. Dette skal legges opp 
slik at grunnrenteskatten tar inn en gradvis økende 
del av den gevinsten foretakene tar ved en fram
tidig prisstigning på elektrisk energi. Samtidig 
skal grunnrenteskatten gradvis omfordeles slik at 
denne økninga ikke tilfaller staten, men fordeles 
mellom kommuner og fylker.)) 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 8.) 

16. Forslag fra Per OlafLundteigen pva. Sp oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det henstilles til 
Regjeringen å ikke benytte seg av sin fullmakt til å 
iverksette eigedomsskatteloven § 8 innen Stortin
get har behandlet eventuelle endringer av eige
domsskatteloven samlet i oppfølging av Zimmer
utvalgets utredning.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 8.) 

17. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Det henstilles til 
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Regjeringen å legge frem for Stortinget, senest 
samtidig med oppfølgingen av Zimmer-utvalgets 
utredning, en redegjørelse for det eksisterende 
verdsettingsprinsippet for beregning av eiendoms
skatt hvoretter verdien ikke bare av grunnen, men 
også bygninger, anlegg og andre driftsmidler 
inkluderes i verdsettelsesgrunnlaget. .. Redegjørel
sen skal inneholde eventuelle fordeler og ulemper 
ved en endring av det gjeldende prinsipp, som hvi
ler på verdien både av grunn og bygning.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 8.) 

18. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om å avvikle kommunenes 
mulighet for innkreving av eiendomsskatt.» 
S.tid. 4635, 4714 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 7.) 

19. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, H, KrF, V 
og Stephen Bråthen oversendt fra Odelstinget 
18. juni 1996: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram forslag til utfyllende lov- ogforskriftsbestem
melser sammen med skatteopplegget 1997 basert 
på følgende prinsipper: ... » (Skipsfartsbeskatning.) 
S.tid. 4635-4636, 4714-4715 (21.6.96) og bifalt 
med 66 mot 62 stemmer. 
(Jf. IV, 9.) 

20. Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning. 
(Vedlegg: l. Prosjektgruppens evalueringsrapport. 
2. ECON-rapport 201/94 «Vurdering av forslag til 
nytt takseringssystem for bolig og fritidseiendom
mer». 3. Kommentarer til ECON-rapport 201194. 
4.-5. Utkast til egenmeldingsskjema basert på 
prosjektgruppens forslag og departementets for
slag. Utrykte vedlegg: l. Prosjektgruppens hoved
konsept. 2. Mulighetsstudier. 3. Notat om prøvere
gistrering.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om manglende systemer 

i Regjeringen og statsforvaltningen for å sikre at 
skattereglene blir fulgt ved bruk av drosje mellom 
arbeidssted og hjemsted, S.tid. 312-313 
(25.10.95). 
(Jf. Il, 7 og 10.) 

2. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om innføring av for
delsbeskatning på boliger for yrkesbefal i Forsva
ret, S.tid. 2104 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om gjeninnføring 
av beskatning på utbetalt aksjeutbytte, S.tid. 
2588-2590 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Paul Chaffey om NHO som bevisst 
har lekket konklusjoner fra Grønn skattekommi
sjon før utvalgets innstilling er offentliggjort, 
S.tid. 3875-3876 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Avgrensning av 

sjømannsfradraget; oppretting av selskapsskatte
loven; utvidet oppgaveplikt for underholdsbidrag; 
skattemessig behandling av billedkunstnere.) 
(Vedlegg: l. Forskrift om regnskapsføring for bil
ledkunstnere av 21. februar 1995. 2. Forskrift om 
skattemessig verdsettelse av varelager for billed
kunstnere av 21. februar 1995.) 
Ot.prp. 57 (1994-95), ref. O.tid. 688 (30.5.95), 
Innst. O. 77 (1994-95), O.tid. 13-15 (10.11.95), 
Besl. O. 6,7,8, L.tid. 4-5 (1.12.95). Lov av 
8. desember 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt) 

2. Skatteopplegget 1996- Lovendringer. (Endringer 
i beløpsgrenser for minstefradrag, foreldrefradrag; 
endr. i skatteloven om foreldrefradrag; tilskudd til 
egen pensjonsforsikring til systemet for forenklet 
selvangivelse; stedbunden beskatning og forhol
det til konsernbeskatning.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 17.11.95 fra finansmi
nisteren til Stortinget vedr. skattefritak for kostbe
sparelse på tjenestereiser.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 12, O.tid. 18-29 
(24.11.95), Besl. O. 10, 11, 12, 13, L.tid. 5-6 
(1.12.95). Lov av 8. desember 1995. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra SP og KrF bifalt, resten ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2-4 og AVGIFTER Il, l.) 

3. Nye skatteregler om begrensning av beregnet per
soninntekt (tak). 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 12, Innst. O. 13, O.tid. 29 - 34 
(24.11.95), Besl. O. 14, L.tid. 6-7 (1.12.95). Lov 
av 8. desember 1995. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt. 2 forslag i Lag
tinget ikke bifalt) 

4. Endringar i skattelovgjevinga. (Gjennomskjæring 
for å omgjøre utbytte til lønn; skatteplikt på ube
nyttede opsjoner.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 170, Innst. O. 47, O.tid. 
286- 290 (21.3.96), Besl. O. 51, 52, 53, 54, L.tid. 
29 (26.3.96). Lov av 29. mars 1996. 
(2 forslag i Odelstinget sendt Stortinget, hvorav l 
sendt Regjeringen og l bifalt.) 
(Jf. Il, 8-9 .) 

5. Endringar i skattelovgjevinga. (Aksjeopsjoner i 
arbeidsforhold; endr. i RISK-regulering av grunn
fondsbevis.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.6.96 fra finansko
miteen til finansministeren med svarbrev av 
30.4.96. Inntatt i innst.: Brev av 18.4.96 fra finans
ministeren.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, O.tid. 
302-314 (7.5.96), Besl. O. 57, 58, 59, 60, L.tid. 
32-33 (23.5.96). Lov av 7. juni 1996. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget- ingen bifalt. l forslag fra komi-
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teen ikke votert over.) 
(Jf. Il, 11.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. 
(Endring av lovens § 11-12 slik at det blir forbudt 
å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av 
bedriftsforsamling, representantskap, styre eller 
administrerende direktør eller andre av selskapets 
ansatte til lavere pris enn børsverdi.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.3. 96 fa justisminis
teren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 18, ref. O.tid. 170, lnnst. O. 53, O.tid. 
377-382 (28.5.96) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 
(3 forslag, hvorav 2 sendt Stortinget, ingen bifalt.) 

7. Forslag fra Gudmund Restad om lov om endring i 
lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til 
kommunane (eigedomsskattelova). (Utskriving av 
eiendomsskatt på kraftverk og bruk.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 3.5.96 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 63, ref. O.tid. 232, Innst. O. 61, O.tid. 
508- 550, 559-560 (18.6.96), Besl. O. 85, L.tid. 
45 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget, 
og l i Lagtinget - ingen bi falt.) 
(Jf. neste sak og Il, 18.) 

8. Skattlegging av kraftforetak. 
(Vedlegg til innst.: Rapport til finanskomiteen fra 
utvalget nedsatt av Stortingets finanskomite i for
bindelse med behandlingen av ot.prp. 23 om skatt
legging av kraftforetak, datert 15. april 1996. Jf. 
NOU 1992: 34 Skatt på kraftsselskap. Leder 
Asbjørn Rødseth.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 170, Innst. O. 62, O.tid. 
508-559 (18.6.96), Besl. O. 82, 83, 84, L.tid. 
43 - 44 (22.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 6 sendt Stortinget 
(herfra 2 til Regjeringen), 6 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 12-17.) 

9. Endringer i skipsfartsbeskatningen. (Skattelette 
for rederiene.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrift. Vedlegg til innst.: 
Brev av 24.5.96 fra handelsministeren til nærings
komiteen. Inntatt i innst.: Brev av 24.5.96 fra fi
nansministeren til KrF og brev av 10.6.96 fra næ
ringskomiteen til finanskomiteen.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 290, Innst. O. 81, O.tid. 
560-586, 594-596 (18.6.96), Besl. O. 86, 87, 88, 
L. tid. 45 (22.6.96).Lov av 28. juni 1996. 
( 4 forslag i Odelstinget, l bifalt og 2 sendt Stortin
get (l bifalt), og l i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 19; SÆRAVGIFTER Il, 2.) 

l O. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og 
inntekt. (Endring av § 45 tredje ledd for å sikre at 
alle kommunene får en rimelig del av skattegrunn
laget når skattyteren har inntekt i flere kommu
ner.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 8.11.95 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 104 (1994 - 95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 84, O.tid. 594, 604 (18.6.96) og vedlagt 
protokollen. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

l l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 
av personer på Jan Mayen. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 222 (7.3.96). (Ikke behand
let.) 

12. Endringer i petroleumsbeskatningen m.m. 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 293 (15.4.96). (Ikke behand
let.) 

13. Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper. 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

14. Endringar i skattelovgjevinga. 
(Vedlegg: Ny lovbestemmelse om avskjæring av 
skattemessig fradrag for utgifter til bestikkelser 
m.m.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 

1995 om fastsettelse av den kommunale og fylkes
kommunale inntektsskattøren for inntektsåret 
1996, B. Endringer i Stortingets vedtak av 
2. november 1995 om fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet for inntektsåret 1996, C. Stortingets 
skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5501 og 
5507), D. Fastsettelse av den kommunale og fyl
keskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 
1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
( 43 forslag - ingen bifalt. Regjeringens forslag om 
endr. i vedtak av 2.11.95 og reduksjon av kommu
nal og fylkeskommunal skattøre avvist.) 

2. Satser for tonnasjeskatt. (Endr. av skattevedtak for 
1996, tillegg til skattevedtak for 1997.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 444, Budsjett-innst. 
S. 1. Tillegg l, S.tid. 1654-1655, 1658-1659 
(12.12.96). 
(Jf. IV, 8.) 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 

Odelstinget 26. november 1996: «Stortinget ber 
Regjeringa betegne statsskatten som beregnes på 
samme grunnlag som fellesskatten etter lov om 
Skattefordelingsfondet, statsskatt, og ikke felles
skatt.>> 
S.tid. 1505, 1508 (3.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 26. november 1996: «Stortinget ber 
Regjeringa fremme forslag til endring i trygde- og 
skattelovgivningen som sikrer at aksjeutbytte blir 
skattlagt fullt ut for alle skattytere uten godtgjø
relse, at gevinster av aksjesalg skattlegges fullt ut 
uten regulering av inngangsverdi med skattlagt 
kapital (RISK), at renteinntekter for privatperso
ner inngår i beregningsgrunnlaget for personinn
tekt og at aksjeutbytte, aksjegevinster og renteinn
tekter inngår i grunnlaget for trygdeavgift med 
mellomsats.» 
S.tid. 1505, 1508 (3.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Forslag fra justiskomiteen oversendt fra Odelstin
get 25. november 1996: «Stortinget ber Regjerin
gen om å fremme en proposisjon til presisering av 
skatteloven slik at realisasjonsgevinster som skyl
des innløsing av festetomt ikke gevinstbeskattes 
når det reinvesteres i lignende eiendom.» 
S.tid. 1564, 1589- 1590 (6.12.96) og bifalt med 50 
mot 43 stemmer. 
(Jf. BYGNINGSVESEN IV, l.) 

4. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 
1996: «Stortinget ber Regjeringen i et eget doku
ment legge fram en årlig orientering om departe
mentets praksis når det gjelder saker behandlet 
med hjemmel i omdanne/ses/oven.» 
S.tid. 1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96) og enstem
mig bifalt. 
(Jf. IV, 5.) 

5. Forslag fra Per Olaf Lundteigen pva. Sp, SV og 
RV oversendt fra Odelstinget 12. desember 1996: 
«Det innføres 28 pst. gevinstbeskatning for alle 
salg av aksjer o.l. i kraftforetak i henhold til bin
dende inngåtte kontrakter etter 4. oktober 1996.» 
S.tid. 1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96) og ikke 
bifalt med 81 mot 34 stemmer. 
(Jf. IV, 7.) 

6. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og 
avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; olje
beskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; 
A/A-register.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 598, Innst. S. 86, S.tid. 
2047-2048,2062 (21.1.97) og desidert «Til obser
vasjon» kap. 1-5 og vedlagt protokollen kap.6. 

7. Alvdal kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
med uttalelse fra kommunestyret om endringer i 
skatteloven og kommuneloven for å utvide kom-

munenes økonomiske handlingsrom. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

8. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skatte/ister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v!Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 115, S.tid. 2328, 
2334 (11.2.97). (lnnst. S. 115 tilbakesendt komite 
pga. en inkurie og vedlagt protokollen i møte 
6.3.97.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offent
liggjøring av skatte/ister. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.11.96 fra Finansde
partementet til finanskomiteen v/Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 301, Innst. S. 120, S.tid. 
2620- 2625, 2632 (6.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. 2 forslag, henholdsvis l fra 
H og V og l fra SV og RV ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

l O. Nordre Land kommune sender skriv datert 4. feb
ruar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om 
skatt på salg av konsesjonskraft. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

11. Rælingen kommune sender skriv datert 20. mars 
1997 med uttalelse om reduksjon i kommunenes 
skatteinntekter. 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), og vedlagt protokollen. 

12. Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning. 
(fellesmerknader fra A og Sp.) 
(Vedlegg: l. Prosjektgruppens evalueringsrapport. 
2. ECON-rapport 201/94 «Vurdering av forslag til 
nytt takseringssystem for bolig og fritidseiendom
mem. 3. Kommentarer til ECON-rapport 201194. 
4.-5. Utkast til egenmeldingsskjema basert på pro
sjektgruppens forslag og departementets forslag. 
Utrykte vedlegg: l . Prosjektgruppens hovedkon
sept. 2. Mulighetsstudier. 3. Notat om prøveregi
strering.) 
St.meld. 45 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 143, S.tid. 2945-2980 (17.4.97). 
(3 forslag ikke bifalt.) 

13. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa pva. Sp, SV 
og RV oversendt fra Odelstinget 6. mars 1997: 
«Satsen for kapitaliseringsrenten for taksering av 
kraftverk for eiendoms- og formuesskatteformål 
fastsettes av Stortinget i det årlige skatte- og 
av giftsvedtaket. » 
S.tid. 2979, 2980 (17.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 10.) 

14. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om 
ikke å innføre fordelsbeskatning for datautstyr ar
beidsgiver stiller til disposisjon for ansatte til 
arbeid hjemme og om å fremlegge for Stortinget 
en prinsipiell drøftelse av bruken av fordelsbe
skatning av ikke-økonomiske ytelser fra arbeids
giver til arbeidstaker. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.3.97 fra Fi
nansdepartementet til fmanskomiteen vÆilef A. 
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Meland.) 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 2545, Innst. S. 158, S.tid. 
2995-2996, 3002-3003 (22.4.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(l forslag fra Sp, H og Stephen Bråthen ikke bifalt. 
Komiteens innst. om en gjennomgang av skatte
plikten for opplæring/utdanning som dekkes av ar
beidsgiver - bifalt.) 

15. Kvænangen kommune sender skriv datert 2. juni 
1997 med uttalelse vedrørende ny lov om eien
domsskatt. 
Ref. S.tid. 4100 (12.6.97), og vedlagt protokollen. 

16. Forslag fra Solveig Sollie og Einar Steensnæs om 
endr. i skatteloven § 44 femte ledd slik at det kan 
kreves fradrag ved inntektsfastsettelsen for gaver 
til frivillige organisasjoner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Finans
departementet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2325, Innst. S. 286, S.tid. 
4554-4619, 4667-4668 (20.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(l forslag fra SV og RV ikke bifalt. l forslag fra 
komiteen bifalt.) 

l 7. Forslag fra Carl I. Hagen om å oppnevne en bredt 
sammensatt skattekommisjon til å utrede og vur
dere ulike systemer for og konsekvensene av en lik 
og flat inntektsskatt for lønnsmottagere og næ
ringsdrivende. (Flat skatt-kommisjon.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 2822, Innst. S. 257, S.tid. 
4554-4619, 4668-4669 (20.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV og RV ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om å legge fram en 
utredning som egen sak våren 1998 bifalt.) 

18. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og 
Kristin Krohn Devold om å bedre rammevilkårene 
for aktivt eierskap og familiebedrifter gjennom 
endringer i delingsmodellen og arveavgiften. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 290, S.tid. 
4554-4619, 4669-4670 (20.6.97) og avvist. 
( 6 forslag, hvorav l ikke framsatt og resten ikke 
bifalt.) 
(Jf. IV, 12.) 

19. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, SV og RV 
oversendt fra Odelstinget 16. juni 1997: «Stortin
get ber Regjeringen endre forskriften til skattelo
vens § 78 nr. 2 som sikrer at barnetrygd ikke med
regnes som «skattefri inntekt» ved vurderingen av 
om en skattyter oppfyller vilkårene i skattelovens 
§ 78 nr. 2.» 
S.tid. 4619, 4671 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, Il.) 

20. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, SV, Krf og 
RV oversendt fra Odelstinget 16. juni 1997: «Stor
tinget ber Regjeringa fremme forslag til endring i 

skatteloven 78 nr. l i forbindelse med statsbudsjet
tet for 1998, som sikrer fullt fritak for skatt og 
trygdeavgift for personer som kun mottar folke
trygdens minsteytelser.» 
S.tid. 4620, 4671 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 11.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Per-Kristian Foss om Regjeringens 

valutapolitikk og linje i forhold til sparing, norsk 
eierskap og formuesskatt i særdeleshet, S.tid. 
1989-1990 (15.1.97). 

2. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om ev. omtale i 
langtidsprogrammet av tiltak for å endre delings
modellen, arbeidsmarkedspolitikken og formues
skatten, da næringsmeldingen er utsatt, S.tid. 
2266-2267 (5.2.97). 

3. M.spm. fra Jan Petersen om å avklare Regjerin
gens skattepolitikk, og særlig hvilke skatteøknin
ger man nå vil gå inn for etter boligskattforliket, 
S.tid. 2682-2683 (12.3.97). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om at forhandlinger 
med ansatte i Forsvaret om kompensasjon for hus
leiejusteringer ikke er kommet i gang, samtidig 
som Skattedirektoratet har satt i gang en ny skatte
karusell, S. tid. 2922-2923 (16.4.97). 

5. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om en endring av 
skatteloven tilpasset individuell nedbetaling av 
gjeld for andelseiere i borettslag, S.tid. 
2923-2924 (16.4.97). 

6. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Skattedirektora
tets syn om at ansatte som deltar på røykeavven
ningskurs til kr 600, skal betale skatt av beløpet 
som for velferdstiltak, S. tid. 3019-3020 
(23.4.97). 

7. M.spm. fra Per-Kristian Foss om at Skattedirek
toratet har overprøvd Justisdepartementets avtale 
med lensmenn og politifolk til observatørstyrken i 
Hebron om skattefrihet for utenlandstillegget, 
S.tid. 3127-3128 (30.4.97). 
(Jf. neste sak.) 

8. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om krisen etter Fi
nansdepartementets beslutning om å skattlegge 
utenlandstillegget for personell i internasjonale 
fredsoperasjoner, og sikring av framtidig rekrutte
ring, S. tid. 3736-3737 (4.6.97). 
(Jf. forrige sak.) 

9. M.spm. fra Per-Kristian Foss om å bekrefte eller 
avkrefte at forslag som forsterker omfordelingen, 
som regjeringen vil komme med før valget, dreier 
seg om skatteforslag, og ev. antyde innholdet, 
S.tid. 3739-3740 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 

av personer på Jan Mayen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: l O Ny lov om skatt 
til Svalbard. Leder Odd Hagen.) 
Ot.prp. 32 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
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Innst. O. 2, O.tid. 4-7, 12-16 (18.10.96), Besl. O. 
1,2,3,4, L.tid. 3 (15.11.96). Lov av 29. november 
1996. 

2. Skatteopplegget 1997 - Lovendringer. (Beløps
grense for skattefrie nettoinntekter; avvikling av 
Skattefordelingsfondet; skattlegging av nordiske 
sjømenn; boligskatt.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 18.11.96 fra Finans
departementet til Høyres stortingsgruppe. 2. Brev 
av 18.10.96 fra Skattedirektoratet til Finansdepar
tementet.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 126-143 
(26.11.96), Besl. O. 13-20, L.tid. 10-13 (5.12.96). 
Lov av 6. desember 1996. 
(26 forslag i Odelstinget, 2 sendt Stortinget, resten 
ikke bifalt, og 7 i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Il , 1- 2 og IV, 9.) 

3. Endringar i skattelovgjevinga. (Skattemessig be
handling av utgifter til bestikkelser; skattefritak 
for egenproduserte kunstverk som gave til minne
pris; oppheving av lov om skattefri ulempegodt
gjøring for FN-styrker.) 
(Vedlegg: Ny lovbestemmelse om avskjæring av 
skattemessig fradrag for utgifter til bestikkelser 
m.m.) 
Ot.prp. 76 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 20, O.tid. 152-155, 159 (3.12.96), Besl. 
O. 23, 24, 25, 26, L.tid. 14-15 (10.12.96). Lov av 
13. desember 1996. 

4. Endringer i petroleumsbeskatningen m.m. (Forde
ling av utgifter til fjerning av oljeinstallasjoner; 
overdragelser på kontinentalsokkelen; geografisk 
deling av utvinningstillatelse; utslipp av co2 til 
luft; Oljeskattekontoret, status som sentralskatte
kontor.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra finansministeren til 
As stortingsgruppe av 20.5.96. 2. Brev fra finans
ministeren til finanskomiteen av 28.11.96.) 
Ot.prp. 47 (1995-96), ref. O.tid. 293 (15.4.96), 
Innst. O. 35, O.tid. 311, 341-343 (12.12.96), Besl. 
O. 46-50, L.tid. 24- 25 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 

5. Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper. 
Ot.prp. 71 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 36, O.tid. 311-314,343 - 346 (12.12.96), 
Besl. O. 51-52, L. tid. 25 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1996. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt. l forslag til vedtak fra komiteen sendt Stor
tinget.) 
(Jf. Il, 4.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord om å utsette ikrafttre
delsen av den nye loven om kraftskatt- lov av 28 
juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra Finansdepartemen
tet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra 
Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 

27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.) 
Dok. 8: 5, ref. O.tid. 26, Innst. O. 39, O.tid. 
314-327, 346-348 (12.12.96) Besl. O. 53-54, 
L.tid. 25 - 26 (17.12.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 7.) 

7. Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler 
m.v. (Reduksjon av skattemessige motiver for salg 
eller omdannelse av kraftverk.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra Finansdepartemen
tet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra 
Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 
27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 41, Innst. O. 39, O.tid. 
314-327, 346- 348 (12.12.96), Besl. O. 53 - 54, 
L.tid. 25-26 (17.12.96). Lov av 20. desember 
1997. 
(3 forslag i Odelstinget, l sendt Stortinget, resten 
ikke bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Il, 5.) 

8. Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselska
per. (Skattelette for rederiene.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse fra næringsko
miteen av 6.12.96.) 
Ot.prp. 11 , ref. O.tid. 41, Innst. O. 37, O.tid. 
328-341 , 348 - 358 (12.12.96), Besl. O. 55-59, 
L.tid. 26-27 (17.12.96). Lov av 20. desember 
1996. 
(25 forslag i Odelstinget, 15 bifalt, resten ikke 
bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il , 2, IV, Il , 13.) 

9. Endringar i skattelovgjevinga. (Formuesverdset
ting av aksjer m.v. ; sats og fribeløp ved formues
skatt til kommunen; arbeidsgiveravgift for lærlin
ger ; AMS ved tvangsinnløsning og konkurs; ban
kers plikt til å markere lønnskonti; avvikling av 
skattefordel ingsfondet.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 162, Innst. O. 42, O.tid. 
360-365, 369- 372 (17.12.96), Besl. O. 61-64, 
L.tid. 28 - 29 (20.12.96). Lov av 10. januar 1997. 
( 4 forslag i Odelstinget og 4 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

l O. Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskat
ning. (Samordning av naturressursskatten og fel
lesskatten; avskriving av påkostninger på sær
skilte driftsmidler; nedre grense for grunnrentes
katt, naturressursskatt og eiendomsskatt.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 373, Innst. O. 53, O.tid. 
493-496, 499-501 (6.3.97), Besl. O. 74, L.tid. 36 
(20.3.97). Lov av 18. apri11997. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 13.) 

11. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen
tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IPA; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg-
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ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L. tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget (ikke bifalt), 3 fra 
SP, H, KrF, V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 8, 13 og Il, 19-20.) 

12. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og 
Oddvard Nilsen om lov om endringer i lov av 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Endringer i delingsmodellen for å 
bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og fami
liebedrifter.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.97 fra finansminis
teren til finanskomiteen) 
Dok. 8: 75, ref. O.tid. 570, Innst. O. 107, O.tid. 
922-943, 955-956 (16.6.97) Besl. O. 137, L.tid. 
65 - 66 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(5 forslag i Odelstinget, l fra Sp, H, KrF, V, Bråt
hen og 2 fra Sp bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke 
bifalt. Forslaget avvist.) 
(Jf. Il, 18.) 

13. Forslag fra Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, 
Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar 
Steensnæs om lov om endringer i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelo
ven). (Endring av §51 A-4 nr. 3 slik at offshore 
servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for 
beskatning av rederiselskaper.) 
(Vedlegg: l. Brev av 12.2.97 til Finansdeparte
mentet fra KrFs stortingsgruppe vÆinar Steens
næs. 2. Svarbrev av 20.2.97 fra Finansdeparte
mentet. Vedlegg til innst.: Brev av 30.5.97 fra fi
nansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 77, ref. O.tid. 642, Innst. O. 108, O.tid. 
943-945, 956 (16.6.97), Besl. O. 138, L.tid. 
66-67 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(Forslaget bifalt med 50 mot 47 stemmer. l forslag 
i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 8 og 11.) 

14. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 
18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfra
drag ved skattelikninga for fagforeningskontin
gent slik at dennne retten også gjelder for de som 
betaler kontingent under midlertidig arbeidsløs
het, under yrkesmessig attføring m. v.) 
Dok. 8: 105, ref. O.tid. 960 (20.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette odelsting. 
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SKOGBRUK 

Se også: JORDBRUK, LANDBRUK, NATURSKADER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1142 4142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
1161 Statskog SF 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om dei rikspolitiske ret

ningslinene for verna vassdrag, S.tid. 309-310 
(3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å medvirke til at 
staten snarest gir berørte grunneiere i Åmot bin
dende tilbud om makeskifte i forbindelse med 

relokaliseringen av Dragonregimentet/Jegersko
len/Teknisk verksted, S.tid. 741 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem om å bidra til at fleire 
bønder kan få overta statsskogar, ut frå Statskog 
SF si fullmakt til å selja nokre av desse, S.tid. 
1696-1697 (15.12.93). 

4. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om flytting av fylkes
skogkontoret i Nordland fra Mosjøen til Bodø, S. 
tid. 2077-2078 (9.2.94). 

5. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Odd Holten om å hindre ødeleggelse av vernever
dige barskogområder i Oppland, bl.a. Skotjem
fjell i Lunner, S. tid. 2738-2739 (23.3.94). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om sluttbehandlin
gen av vernesakene Spålen-Katnosa og Oppkuven 
i Oslomarka, S. tid. 3450-3451 (18.5.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

1102 4102 Ytre landbruksforvaltning 
1142 4142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
1161 Statskog SF 

5652 Innskuddskapital i Statskog SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. 

(Barskogvernmeldingen). 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

2. Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five 
og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting 
for å motvirke drivhuseffekten. 
Dok. 8: 93, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om endringar i skog

bruksnæringa sine transportkostnader ved ein 
norsk EU-medlemskap, og kva dette vil koste 
skogindustrien, S.tid. 531 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om å gi Olav D. Konge
vold og Ole Johnny Andreassen på Lista tillatelse 
til juletreproduksjon på deres egen gård, S.tid. 
1609-1610 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om fritak for 
investeringsavgift på hogstmaskin i skogbruket, 
som gir fordeler til denne driftsformen på bekost
ning av manuell hogst, S.tid. 2313-2315 
(22.2.95). 

4. Sp.spm. fra Syver Berge om det skal vera ein stat
leg oppgave gjennom Statskog SF å byggja seg 
opp til ein stor turistvert ved oppkjøp av fjellstuer, 
S.tid. 2437-2438 (8.3.95). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om fritak for 
investeringsavgift for skogs maskiner, som fører til 
en favorisering på bekostning av mer arbeidsin
tensive hogstmetoder, S.tid. 2457-2459 (8.3.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 102 4102 Landbruksforvaltningen i .fYlkene og kommu

nene 
1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
l 161 Statskog SF- forvaltningsoppgaver 

5652 Innskuddskapital i Statskog SF 
(l forslag til vedtak fra næringskomiteen vedr. ma
keskifte sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l fullmaktspunkt fra innstillin
gen vedr. Statens skogfrøverk enstemmig avvist.) 

2. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ
ringsmiddeltilsynet m.v. (Kap. 1142/4142 Miljø
og næringstiltak i skogbruket, overdragelse av 
Statens skogfrøverk til Det Norske Skogselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803 - 1805, 1839-1840 
(18.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1161 
Statskog SF.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, Innst. S. 51, S.tid. 1528, 
1531-1532 (5.12.95). 

2. Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five 
og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting 
for å motvirke drivhuseffekten. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.2.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 93 (1994 - 95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
Innst. S. 126, S.tid. 2450-2497, 2500-2501 
(22.2.96) og vedlagt protokollen. 
(l forslag fra Hikke bifalt. 2 forslag til vedtak fra 
komiteen bifalt.) 

3. Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000. 
(Barskogvernmeldingen ). 
(Vedlegg til innst.: 4 svarbrev av henholdsvis 

10.5., 14.5. og 23.5.96 (2) fra Miljøverndeparte
mentet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.meld. 40 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
lnnst. S. 220, S.tid. 3895-3919, 3927-3928 
(6.6.96). 
(7 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om å 
stille arealer til disposisjon for makeskifteordnin
ger, og fullmakt til å inngå leieavtaler med private 
eiere i områder som vurderes som barskogreservat 
-bifalt med 71 mot 48 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Grimsrud, framsatt av Per Olaf 

Lundteigen om erstatning for tap av næringsinn
tekter til berørte skogeiere etter at Holtefjell i 
Flesberg og Øvre Eiker kommune er vedtatt mid
lertidig vernet, S.tid. 294-295 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om mellombels vern av 
Holtejjell i Buskerud, samstundes som det vert 
arbeidd med alternative løysingar, S.tid. 296- 297 
(25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om tildeling av 
skogkulturtilskudd til skogeiendommer på Østlan
det med et balansekvantum på over 3000 m3, S.tid. 
1398-1399 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om Statsskogs utset
telse av arbeidet med riving og sikring av gruva på 
Hjerkinn for eventuell hotellbygging, S.tid. 
2164-2165 (31.1.96). 

5. Sp.spm. fra Syver Berge om Naturvernforbundet i 
Oslo og Akershus sin registrering av biologiske 
verdiar i skogområde, og forholdet til den offent
lege skogfredningsprosessen, S.tid. 2793-2794 
(13.3.96). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om regelverket som regu
lerer tilhøvet mellom sjølvstendig næringsdri
vande og tilsette skogsarbeidarar med omsyn til 
utføring av manuelle arbeidsoppgåver i skogen, 
S.tid. 2797-2798 (13.3.96). 

7. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om hvorfor EØS
avtalen er i strid med det norske omsetningssyste
met for massevirke, S.tid. 2801-2802 (13.3.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 
Il 02 4102 Fylkesmannens landbruksavdeling 
l l 42 Miljø- og næringstiltak i skogbruket 
1161 4161 Statskog SF- forvaltningsoppgaver 

5652 Innskuddskapital i Statskog SF 
(2 forslag bifalt, hhv. l fra SV og l fra næringsko-

miteen vedr. skogpolitikkens bidrag i klimasam
menheng, og l forslag fra Sp vedr. makeskifte på 
Gardermoen sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 4161; 
nye kap. 1162/4162 Drevsjø Trelast AS.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 63, S.tid. 1603, 
1612-1613 (10.12.96). 
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Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Syver Berge om å auka løyvingar til 

langsiktige investeringar i skogbruket, som ligg 
40 pst. lågare enn måla Stortinget trekte opp, S.tid. 
1992-1993 (15.1.97). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om forekomst av 
sjeldne !avarter i allerede vernede skogsområder, 
da store barskogarealer er foreslått vernet pga. 
disse artene, S. tid. 2754-2755 (19.3.97). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å unngå videre boi
kott fra Norske Skogs europeiske kunder av tøm
mer fra skogområder som er blitt vurdert for vern, 
men likevel ikke inngår i verneområdene, S.tid. 
3013-3014 (23.4.97). 

4. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å få gjennomført 
makeskifte for grunneiere berørt av Gardermout
byggingen, med bruk av Statskogs Lundberg skog, 
S.tid. 3015-3016 (23.4.97). 
(Jf. forrige sak og I, 1.) 

5. M.spm. fra Johanne Gaup om overføringen av 
statens grunn i Finnmark til Statskog SF etter at 
Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om 
urbefolkninger, S. tid. 3740 (4.6.97). 

6. M.spm. fra Arne Haukvik om restriksjonar for 
køyring og parkering i Statskog sine bygslingskon
traktar for hyttetomter, S.tid. 3742 (4.6.97). 
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SKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, HØGSKOLER, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, VIDEREGÅENDE 
SKOLER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
221 Tilskudd til grunnskolen utenfor sektortil

skuddet 
228 Forskning, utvikling og etterutdanning 

grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 
231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

sektortilskuddet 
238 Utviklingsarbeid og etterutdanning for 

lærere i videregående opplæring 
239 3239 Andreformål i den videregående skole 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Sosiale og kulturelle tiltak for elever og stu-

denter 

(3 forslag fra H og FrP, og l forslag fra H, SV og 
FrP sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Troms fylkeskommune sender uttalelse datert 

18. oktober 1993 vedrørende forhandlingsansvar 
for lærere. 
Ref. S.tid. 429 ( 4.11. 93 ), og vedlagt protokollen. 

2. Oppland fylkeskommune sender uttalelse datert 
29. desember 1993 med anmodning om at for
handlingsansvaret for lærere overføres fra staten 
til fylkeskommune/kommune. 
Ref. S.tid. 1931 (18.1.94), og vedlagt protokollen. 

3. Interp. fra Øystein Djupedal om situasjonen før 
innføring av Reform 94 vedr. økonomi, grunn
kursstruktur og lærlingordning, S.tid. 2865-2884 
(14.4.94). 
(2 forslag fra RV, hvorav l ikke bifalt og l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

4. Framlegg frå Jon Lilletun om å be det nyoppretta 
tekniske berekningsutvalet rekna ut kostnadene 
ved Reform '94 og arbeidstidsavtalen for lærarar. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.5.94 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, 
utdannings- og forskningskomiteen.) 

Dok. 8: 42, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 128, S.tid. 
3350- 3353 (9.5.94) og bifalt med endret tidsfrist. 

5. Informasjonsteknologi i utdanningen. Rapport fra 
handlingsprogrammet 1990-93 og strategi for 
videre arbeid. 
(Vedlegg: A. Sammendrag fra undersøkelsen om 
IT i opplæringen 1991-92. B. Undersøkelsen om 
IT opplæringen 1991-92- oppfølging 1993. C. In
tervjuer om IT -situasjonen i grunnskole og videre
gående opplæring. D. Om status for IT i utdannin
gen i de nordiske land og England.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1931, Innst. S. 135, S.tid. 
3554-3573 (20.5.94). 
(4 forslag fra RV, hvorav 3 sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

6. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
tiltak for bedre skoleevaluering. 
Dok. 8: 48, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 197, S.tid. 
4416-4424 (15.6.94) og avvist med 73 mot 20 
stemmer. 
(3 forslag fra H og Ellen Christiansen og 3 forslag 
fra Ellen Christiansen- ingen bifalt.) 

7. Nordland fylkeskommune sender uttalelse datert 
14. juni 1994 vedrørende nedlegging av same
skolen for Midt-Norge, omlegging av undervis
ningstilbudet for sørsamiske elever. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

8. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner, 
Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey om tiltak 
for å styrke fagopplæringen. (Lærlingordningen.) 
Dok. 8: 43, ref. S.tid. 3220 (27.4.94) og ikke 
behandlet. 

9. Forslag fra Magnus Stangeland, Kjellbjørg Lunde, 
Anita Ape l tun Sæle, Hans J. Røsjorde, Lars Spon
heim og Erna Solberg om å tillate yrkesopplæ
ringstiltak som avviker fra hovedreglene for fagut
danning innenfor Reform '94. 
Dok. 8: 67, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å endre velferd

slovens§ 3, slik at fylkeskommuner ikke kan inn
føre egenandeler for skoleskyss for elever i videre
gående skole, og Hordaland fylkeskommunes pla
ner, S.tid. 721-723 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å opprettholde 
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den unike folkemusikklinja på Fagernes videre
gående skole ved innføringen av Reform 94, S.tid. 
723-724 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om å skaffe skole
bøker til bosniske flyktningbarn på deres eget 
morsmål, S.tid. 724 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å syta 
for at nynorskskulane får ei ny og rett utgåve av 
læreplanen for grunnskulen, vidaregåande skule 
og vaksenopplæring, generell del, S.tid. 
1566-1568 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å 
avklara dei private vidaregåande skulane, fagsku
lane og folkehøgskulane sin plass i skulesystemet, 
slik at dei kan planleggja neste skuleår, S.tid. 
1881-1882 (12.1.94). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at elevenes sko
leår er forlenget med en uke fra årsskiftet, uten at 
de derved rar mer undervisning, S.tid. 1942-1943 
(19.1.94). 

7. Sp.spm. fra Erna Solberg om videreføring etter 
Reform 94 av et tilbud fra mekaniske bedrifter i 
Hordaland om et fireårig kombinert teoretisk og 
praktisk utdanningstilbud gjennom ansettelse i 
bedriftene, S.tid. 1968-1969 (26.1.94). 

8. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å gi duodji -
samisk husflid og håndverk - status som vernever
dig fag i skoleverket, S.tid. 1969 (26.1.94). 

9. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om at skoleung
dommer som er engasjert i Røde Kors hjelpe
korps, blir belastet med fraværsanmerkning bl.a. 
når de deltar i leting etter savnede i fjellet vinters
tid, S.tid. 2013-2014 (2.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa, framsatt 
av Ola S. Ape/and om å syta for godkjenning av 
fagplanar under lov om fagopplæring i arbeids
livet i samband med Reform 94, t.d. innan 
omsorgs- og oljesektoren, S.tid. 2014-2015 
(2.2.94). 

Il. Sp.spm. fra May Britt Vihovde, framsatt av Lars 
Sponheim om å tolke den nye arbeidstidsavtala 
for lærarar slik at dei ikkje får betalt for t.d. akti
vitetsdagar, skidagar og ekskursjonar, S.tid. 
2089-2091 (9.2.94). 

12. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om avgrensningen 
mellom omsorgsarbeiderutdanning og hjelpeplei
erutdanning, S.tid. 2434-2435 (2.3.94). 

13. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å gi arbeidsgiver 
større påvirkningsmulighet ved inntak av lærlin
ger, S. tid. 2438-2439 (2.3.94). 

14. Sp.spm. fra Trond Mathisen om følger for gjen
nomføringen av Reform 94 og vårens eksamener 
av protestaksjoner fra lærere i videregående skoler 
mot departementets forståelse av den nye arbeids
tidsavtalen for lærere, S.tid. 2441-2442 (2.3.94). 

15. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om inntakskravene 
for lærlinger i butikkfag, S.tid. 2442-2443 
(2.3 .94). 

16. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre en forsvar-

lig gjennomføring av vårens eksamensavvikling i 
videregående opplæring for elever og privatister, i 
lys av store problemer med å skaffe sensorer, 
S.tid. 2552-2554 (16.3.94). 

17. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvor langt arbei
det med å iverksette tiltak for å bedre norske sko
lebarns lese- og skriveferdigheter er kommet, 
S.tid. 2554-2556 (16.3.94). 

18. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å stoppe et for
søk, støttet av bystyret i Oslo, med et holdnings fag 
på Ila skole som vil erstatte undervisningen i kris
tendom, S.tid. 2741-2742 (23.3.94). 

19. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om nedtrapping av 
Arbeidsdirektoratets oppfølging av unge mellom 
16 og 19 år når fylkeskommunene ved Reform 94 
rar et lovpålagt oppfølgingsansvar, S.tid. 
2832-2833 (13.4.94). 

20. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å opprettholde vi
deregående akvakulturutdanning minst på dagens 
nivå når Reform 94 trer i kraft, S.tid. 2834-2835 
(13.4.94). 

21. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre at unge 
under 20 år som ikke omfattes av Reform 94, kan 
ra elevplass, S. tid. 2835-2836 (13.4.94). 

22. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å medvirke til at 
VK l i kokklinstitusjonshushold opprettholdes med 
Reform 94, S. tid. 2836-2837 (13.4.94). 

23. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å garantere at alle 
læreplaner tilknyttet Reform 94, eksempelvis for 
elektrofagene, vil foreligge i god tid før grunnkur
sene starter, S.tid. 2837-2838 (13.4.94). 

24. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad, framsatt av Bård 
Folke Fredriksen om hvorfor Fagerborg videre
gående skole ikke er gitt dispensasjon til å videre
føre den estetiske linjen etter Reform 94, S.tid. 
2838- 2839 (13.4.94). 

25. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om å videreføre til
budet om videregående skoler for toppidrettsutøv
ere under Reform 94, S.tid. 2839-2840 (13.4.94). 

26. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Reform 94 og 
dekning av bilbransjens kostnader til teoriunder
visning for lærlinger i bi/fag, S.tid. 2840-2842 
(13.4.94). 

27. Sp.spm. fra Trond Mathisen om inntak av gjestee
lever fra andre fylker ved Forsøksgymnaset i Oslo 
under Reform 94, S.tid. 2965-2966 (20.4.94). 

28. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om 
avgjerda om at eit fJernundervisningsopplegg for 
førskulelærarar i regi av Norsk Fjernundervisning 
ikkje skal setjast ut i livet, S. tid. 2966-2967 
(20.4.94). 

29. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om faget trebåt
bygging og Reform 94, S.tid. 3690-3700 
(25.5.94). 

30. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det er 
eit stort udekt behov for lydlitteratur både i grunn
skule og vidaregåande opplæring, S.tid. 
3831-3833 (1.6.94). 

31. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å gi gipsmakeifa-
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get særordning i forhold til Reform 94, S.tid. 3833 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 9. mai nr. 191986 om organisering 

av velferd for elever og studenter. (Fri skoleskyss 
for elever ved videregående skoler.) 

Ot.prp. 32, ref. O.tid. 169, Innst. O. 49, O.tid. 
350-354 (2.6.94), Besl. O. 52, L.tid. 27 (10.6.94). 
(l forslag i Lagtinget fra H og Frp ikke bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
221 Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil

skuddet 
228 Forskning, utvikling og etterutdanning i 

grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 
231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

rammetilskuddet 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andreformål i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosialeformålfor ele-

ver og studenter 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis fra H, 
SV og Christiansen og fra RV - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I. l forslag fra H og KrF 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 221, 222, 235, 238/ 
3238, 239/3239, 243, 249, fotokopiering i skole
verket.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. lnterp. fra Svein Ludvigsen om objektiv fremstil
ling i lærebøker så vel av stoff om Israel som 
generelt, og objektiv behandling og tolkning av 
stoffet. S.tid. 1872-1886 (12.1.95). 

3. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner, 
Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey om tiltak 
for å styrke fagopplæringen. (Lærlingordningen.) 
Dok. 8: 43 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
Innst. S. 85, S.tid. 2142-2164 (7.2.95) og enstem
mig vedlagt protokollen. 
(3 forslag, hvorav l fra H ikke bifalt og 2 fra H og 
Ellen Chr. Christiansen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Magnus Stangeland, Kjellbjørg Lunde, 
Anita Apelthun Sæle, Hans J. Røsjorde, Lars 

Sponheim og Erna Solberg om å tillate yrkesopp
læringstiltak som avviker fra hovedreglene for 
fagutdanning innenfor Reform 94. 
Dok. 8: 67 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 84, S.tid. 2142 - 2164 (7.2.95) og enstem
mig vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 2. februar 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen arbeide aktivt for å 
bedre barns oppvekstmiljø. I denne sammenheng 
bør røykfrie skoler og barnehager være et mål.» 
S.tid. 2185 (7.2.95) og bifalt. 
(Jf. FOLKEHELSE IV, l.) 

6. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
tiltak for å styrke læreres undervisningskompe
tanse. 
Dok. 8: 18, ref. S.tid. 1688, Innst. S. 101, S.tid. 
2385-2393, 2419 (7.3.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(3 forslag fra H og Ellen Christiansen, hvorav l 
ikke bifalt og 2 sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

7. Forslag fra Rita H. Roaldsen og Øystein Djupedal 
om å opprettholde kursstønad for ungdom på 
praksisplass. 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 107, S.tid. 
2393- 2396, 2419-2420 (7.3.95) og enstemmig 
bifalt. 

8. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
bruk av timer til valgfag for videregående kurs I 
(VK l) og videregående kurs Il (VK Il) Idrettsfag. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 3399, Innst. S. 196, S.tid. 
3931-3937, 3974 (12.6.95) og bifalt med 65 mot 
48 stemmer. 
(l forslag fra A om å legge forslaget ved protokol
len ikke bifalt.) 

9. Kommuneøkonomien 1996 m.v. (Spesiell omtale 
av Reform 97 for grunnskolen - oppstart og finan
siering.) 
(Vedlegg: l. Tabeller over inntekter og utgifter i 
kommuneforvaltningen. 2. Inntektsutviklingen i 
den enkelte kommune og fylkeskommune. 3. 
Overføringer til kommunesektoren i 1995.4. Mak
simalskattøren for alminnelig inntekt fordelt på 
skattekreditorer. 5. Låne- og garantiansvar. Ved
legg inntatt i innst.: Uttalelse fra kirke-, utdan
nings- og forskningskomiteen til kommunalkomi
teens innstillingsutkast vedr. kap. 7 Grunnskolere-
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formen.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 216, S.tid. 
4152-4190, 4272 - 4277 (15.6.95). 
(27 forslag; l fra H om øremerket tilskudd for 
landslinjer bifalt, og l fra Sp, H og KrF om en plan 
vedr. landslinjetilbud sendt Regjeringen. Komi
teens innst. om oppstart av 6-årsreformen samt 
skolebygg- og stimuleringstilskudd- bifalt.) 

10. Prinsipper og retningslinjer for JO-årig grunnskole 
- ny læreplan. 
St.meld. 29, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre at elever på 

korttidsopphold ved de spesialpedagogiske kom
petansesentrene får den undervisningen de har 
krav på, og at underviseme har undervisnings
kompetanse, S.tid. 310-311 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om å sikre ele
vene i videregående skole kvalitetsmessig gode 
lommeregnere ti/lavest mulig pris, S.tid. 531-532 
(26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om tiltak for å 
engasjere foreldre og skole i handlingsplan mot 
vald i bildemedia, S.tid. 569-570 (26.10.94). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utlysing av nytt 
opptak til tannlegesekretærskolen ved Universite
tet i Oslo, i strid med Stortingets forutsetning om 
at tilbudet skulle overføres til fylkeskommunen, 
S.tid. 1567- 1568 (7.12.94). 

5. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å vurdere statlig 
ansvar for voksne elever i videregående opplæ
ring, som fortrenges pga. fylkeskommunenes an
strengte økonomi og gjennomføringen av Reform 
94, S.tid. 1568-1569 (7.12.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at 16-åringer 
som har praksisplass ikke skal få kursstønad 
under opplæringen, S.tid. 1613-1614 (14.12.94). 

7. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om tiltak for å mot
virke de økende voldstendensene i skolemiljøet, 
S.tid. 1901-1903 (18.1.95). 

8. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om synkende karak
ternivå etter innføring av Reform 94, S.tid. 
2198-2200 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om innføring av et 
nytt 14. grunnkurs i økonomiske og administrative 
fag, som del av reformen i videregående opplæ
ring, S.tid. 2203-2204 (8.2.95). 

10. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Norsk Lærerlag, 
som i småskriftserie nr. 14 «Migrasjonspedago
gikk del 2 Antirasistisk arbeid» likestiller forsvar 
av norsk kultur og arbeidsplasser med slavehan
del, S.tid. 2222- 2223 (15.2.95). 

11. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om prosjektet 
«Ungdom i arbeid» i Orkdal, som står i fare for å 
bli nedlagt fordi arbeidsmarkedsetaten har trukket 
seg ut, S.tid. 2301-2302 (22.2.95). 

12. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om meir infor-

masjon om Forsvaret i lærebøker i den vidare
gåande skulen, S.tid. 2450-2451 (8.3.95). 

13. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om muligheter for å 
kombinere utdanning og toppidrett innenfor ram
men av Reform 94, samt videreføring av toppid
rettsprosjektene ved Wang Handelsskole og Gym
nas og Norges Toppidrettsgymnas, S.tid. 
2451-2452 (8.3.95). 

14. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om kjønnsforskjeller i 
valg av yrkesutdanning som også preger fordelin
gen i inneværende skoleår, og tiltak i grunnskolen 
for å endre denne situasjonen, S.tid. 2454-2456 
(8.3.95). 

15. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva 
plass landslinja for VK l/ yrkessjåfør skal ha i 
Reform 94, S.tid. 2677-2678 (22.3.95). 

16. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om godkjennelse av 
lærekontrakter for unge som er særdeles lite moti
vert for skolegang, S.tid. 2963-2964 (26.4.95). 

17. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at det er få 
søkere til lederstillinger i grunnskole og videre
gående skoler, og at i Oslo slutter 8 av 24 rektorer 
i videregående skoler inneværende år, S.tid. 
2964- 2965 (26.4.95). 

18. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mobbing av 
dyslektikere i skolen, og hva som blir gjort i for
hold til skolen og lærerstanden for å redusere eller 
eliminere dette problemet, S.tid. 2966-2967 
(26.4.95). 

19. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om læreplan for VK Il 
av februar 1995 som blokkerer for sjansen til å 
oppnå tilleggspoeng for studieretning for idretts
fag, S.tid. 3214-3216 (10.5.95). 

20. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om bibliotektjenes
tens rolle som informasjonsleverandør i Reform 
94, S.tid. 3573-3574 (31.5.95). 

21. Sp.spm. fra Håkon Giil om manglande undervis
ningsmateriell for framandspråklege på nynorsk, 
som skapar vanskar for integreringa av flyktningar 
i lokalmiljøa, S.tid. 3575-3576 (31.5.95). 

22. Sp.spm. fra Håkon Giil om tiltak for å sikre at 
lærebøker vert produserte i begge målformer sam
stundes, S.tid. 3576-3578 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til 

private grunnskular og private skular som gjev vi
daregåande opplæring (privatskulelova). (Fjer
ning av kriteriet kvantitativt undervisningsbehov 
på bakgrunn av Reform 94.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 511, Innst. O. 62, O.tid. 
753-757 (7.6.95), Besl. O. 66, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 11. august 1995. (Regjeringens forslag 
fremmet av A og SV ikke bifalt.) 

2. Endring av lov 23. mai 1980 nr. 13 omfagopplæ
ring i arbeidslivet. (Lærekontrakt utenom hoved
modellen i Reform 94; oppfølging av EU-direktiv 
om tidspunkt for lærekontrakt.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 627, Innst. O. 61, O.tid. 
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757-762 (7.6.95), Besl. O. 67, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 30. juni 1995. 
( 5 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt Stortinget 

(alle oversendt Regjeringen). 2 forslag ikke bifalt 
og l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. UTDANNING Il, 5-7.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
221 

228 
229 
231 

Tilskudd til grunnskolen utenfor rammetil-
skuddet 
Kvalitetsutvikling i grunnskolen 
Andre formål i grunnskolen 
Tilskudd til videregående opplæring utenfor 
rammetilskuddet 

238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andre formål i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosiale formå/for ele-

ver og studenter 
(l forslag fra komiteen om en detaljert og fullsten
dig finansieringsplan for Reform 97 bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Prinsipper og retningslinjer for JO-årig grunnskole 

-ny læreplan. 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Utkast til læreplan for 
et utvidet kristendomsfag, jf. NOU 1995: 9 Identi
tet og dialog. Kristendomskunnskap, livssyns
kunnskap og religionsundervisning. Leder Erling 
Pettersen.) 
St.meld. 29 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 15, S.tid. 378-417, 456-458 (31.10.95). 
(18 forslag; 9 ikke bifalt og 9 sendt Regjeringen. 2 
forslag fra komiteen enstemmig bifalt - om en 
egen melding om vurdering i skolen, og om en 
handlingsplan for kompetanseoppbygging for råd
givere i ungdomsskolen.) 
(Jf. sakene 3, 4 og 17 og IV, l.) 

2. Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m.m. 
(Toårig forlengelse av ordningen, evaluering av 
innførte tiltak; lærerdekning, studentopptak ved 
den samiske høgskolen og andre lærerutdannings
institusjoner; lønnstillegg for lærere; utskilling av 
det samiske forvaltningsområdet; ettergivelse av 
studielån.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 39, Innst. S. 34, S.tid. 
950-996, 1016-1017 (16.11.95). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

3. Kristendomskunnskap med religions- og livssyns
orientering.(Med retningslinjer for fritak.) 
(Vedlegg: Læreplan for kristendomskunnskap 
med religions- og livssynsorientering. Jf. NOU 

1995: 9 Identitet og dialog. Leder Erling Petter
sen.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 1533, Innst. S. 103, S.tid. 
1998-2023, 2037 (11.1.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Komiteens henstilling om 
å komme tilbake med en bred vurdering av fritaks
retten sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 
(Jf. sak 1 og IV, l.) 

4. Fag- og timefordelingen i den JO-årige grunnsko
len. 
(Vedlegg: l. Høringsutkast pr. 20.07.95. Tabeller 
for fag- og timefordeling. 2. Oversikt over fag- og 
timefordeling for grunnskolen i Danmark, Sverige 
og Norge.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1533, lnnst. S. 105, S.tid. 
2023 - 203 7' 203 7-2040 (11.1. 96). 
(14 forslag; l fra H og Ellen Christiansen bifalt og 
3 sendt Regjeringen, hhv. l fra H, SV og Chris
tiansen, l fra Sp og KrF og l fra SV - se REGJ. 
OVERSENDT I. 1 forslag fra komiteen bifalt, om 
betegnelse på naturfaget og finsk som 2. språk.) 
(Jf. sak l og IV, 1.) 

5. Sørreisa kommune sender skriv datert 23. januar 
1996 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
bevilgning av midler til grunnskolereformen 1997. 
Ref. S.tid. 2198 (6.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 13.) 

6. Etne kommune sender skriv datert 29. januar 1996 
med uttalelse fra kommunestyret vedrørende fi
nansiering av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 13.) 

7. Ordførere og varaordførere fra kommunene i 
Nord- og Sør-Trøndelag sender skriv datert l. feb
ruar 1996 med uttalelse fra samling 29. og 30. ja
nuar vedrørende økonomi og innhold ved innfø
ring av grunnskolereformen. 
Ref. S.tid. 2300 (8.2.96), og vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 13.) 

8. Forslag fra Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gun
dersen om å be Regjeringen endre forskriften til 
lov om vern mot tobakkskader, slik at det blir til
latt med røykerom i skoler og barnehager. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 2657, S.tid. 2775-2783 
(12.3.96) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens§ 28 tredje ledd bokstav c.) 

9. Forslag fra Sigurd Manneråk om at det blir lagt 
fram en stortingsmelding om arbeids- og lærings
miljø for elever og lærere i grunnskole og videre
gående skole. 
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(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 2.2.96 fra statsråd 
Reidar Sandal til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1526, Innst. S. 144, S.tid. 
2970- 2975, 2981-2982 (21.3.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt. Komiteens innstilling 
om å utarbeide bestemmelser til ivaretakelse av 
elevers fysiske arbeidsmiljø bifalt.) 

10. Forslag fra Per Skau, Tomas Norvoll og Jon Olav 
Alstad om å etablere et system for utleie av lære
bøker til elever i videregående skole. 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 146, S.tid. 
3138-3141 (18.4.96) og bifalt (med tillegg om 
prøveordning fra høsten 1996). 

11. Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri og 
Kristin Krohn Devold om opprettelse av et 14. 
grunnkurs i økonomiske og administrative fag i 
den videregående skole. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 163, S.tid. 
3143-3153, 3158 (23.4.96). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV og Ellen 
Chr. Christiansen ikke bifalt. Komiteens forslag 
om en egen melding vedr. evaluering av Reform 
94 som også skal omfatte grunnkursstrukturen -
enstemmig bifalt.) 

12. Forslag fra Carl I. Hagen og Jan Simonsen om å 
utsette reformen med en l O-årig grunnskole med 
skolestart for 6-åringer. 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 183, S.tid. 
3560- 3592, 3605 (21.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

13. Investeringskostnadene ved grunnskolereformen. 
(Investeringsrammens størrelse; gradert prisnorm; 
arealnorm ut fra elevtall; øremerket tilskudd til 
private skoler; reformens iverksettingstidspunkt.) 
(Vedlegg: l. Datagrunnlaget for beregning av 
investeringsbehovet. 2. Departementets brev og 
spørreundersøkelse til kommunene - Skjema. 3. 
Forklaring til vedlegg 4 og vedlegg 5. 4. Kommu
nenes beregnede investeringsramme. 5. Doku
mentasjon av beregning av kommunenes investe
ringsramme. 6. Eksempler på beregning av kom
pensasjonsbeløpet til kommunen. Vedlegg til 
innst.: 1.-2. Svarbrev av 30.4.96 og 2.5.96 fra 
statsråd Reidar Sandal til Høyres stortingsgruppe.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 184, S.tid. 
3560- 3592, 3605-3607 (21.5.96). 
(12 forslag; l fra Sp, SV og KrF om nye normer for 
skolebygg sendt Regjeringen. Komiteens innst. 
om iverksettelse fra 1997/98, investeringsramme 
som grunnlag for kompensasjon til kommunene, 
og øremerket tilskudd til privatskoler - bifalt.) 
(Jf. forrige sak, sakene 5-7, 17 og I, l.) 

14. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget skal 
be Regjeringa om å oppnevne en granskingskom
misjon til å granske Juklerød-saken, fra dens 
begynnelse i striden om nedleggelse av Holtane 
skole og fram til dens avslutning ved Gaustad sy-

kehus' handlinger overfor Arnold Juklerød. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 186, S.tid. 
3776-3782, 3783 (31.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

15. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chr. 
Christiansen oversendt fra Odelstinget 21. mai 
1996: «Det henstilles til Regjeringen i forbindelse 
med proposisjonen om opplæringslovene å vur
dere hvordan skyssgrenseproblematikken skal 
løses i de kommuner som har fritt skolevalg, og 
eventuelt fremme forslag som gir kommunen rett 
til å avgjøre om elever som velger en annen skole 
enn den nærmeste, skal få dekket utgifter til skyss. 
«S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. GRUNNSKOLE IV, 1.) 

16. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 21. mai 1996: «Stortinget ber Regje
ringen legge frem forslag om å gjøre sidemålsop
plæringen valgfri for elever i norsk skole, og legge 
til rette for at elevene isteden kunne velge å bruke 
flere timer på fremmedspråkopplæring eller på 
fordypning i norsk hovedmål.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. GRUNNSKOLE IV, 1.) 

17. Kommuneøkonomien 1997 m.v. (Finansiering av 
Reform 97 for grunnskolen.) 
(Vedlegg: 3. Overføringer til kommunesektoren i 
1996. 5.-6. Korreksjoner vedr. investeringer 
grunnskolereformen, sum investering og grunn
lagsdata. 7. Kompensasjon til kommuner for 
driftskostnader til grunnskolereformen. 8. Kom
pensasjon til fylkeskommuner, skyss 6-åringer. 11. 
Analyse av utgifter til lokale ruter. Vedlegg til 
innst.: 1.-3., 3A.-3B. Brevveksling mellom 
Kommunal- og arbeidsdepartementet v/statsråden 
og kommunalkomiteen.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 286, S.tid. 
4509-4557, 4599-4605 (20.6.96). 
( 4 forslag bifalt- l fra Sp, SV og KrF om skolele
delse, 2 fra H om lærebøker og skolelederes ram
mevilkår og l fra komiteen om kompensasjon til 
kommunene tilknyttet Reform 97. Komiteens 
innst. vedr. landslinjer bifalt.) 
(Jf. sak 13 og 20.) 

18. Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 
vurderingssystem. 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4415 (17.6.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 1.) 

19. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 
Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
Dok. 8: 89, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

20. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde-
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partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning, støtte til elever på god
kjente tilbud i utlandet og utleie av lærebøker i vi
deregående opplæring.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 17.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om mulighet for 

kryssløp på VKI-nivå for å oppfylle intensjonen i 
Reform 94 om antall læreplasser, S.tid. 41-42 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tekniske hjelpe
midler til funksjonshemmede elever som ikke 
automatisk følger med ved overgang fra grunn
skole til videregående opplæring, S.tid. 47 
(11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om nye retnings
linjer for karakterfastsetting i videregående skole 
som gjør det enklere å oppnå gode karakterer, 
S.tid. 300-302 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om måltallet for 
antall lærlingplasser i Reform 94 blir oppnådd, 
eller om det er behov for ekstraordinære tiltak, 
S.tid. 1406-1408 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om korleis 
ordninga med parallellutgåver av lærebøker fun
gerer, S.tid. 1409-1410 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Laila Ka/and om skulen kan utvise 
elevar etter innføring av Reform 94, S.tid. 
1542-1543 (6.12.95). 

7. Sp.spm. fra Laila Ka land om korleis Reform 94 er 
lagt til rette for å hjelpe elevar som mistrivst i den 
vidaregåande skulen, S.tid. 1543-1544 (6.12.95). 

8. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om bruk av hovedformer 
og sideformer i norskundervisningen i skolen som 
virker svært forvirrende, S.tid. 1545-1546 
(6.12.95). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om bakgrunnen for at 
evalueringsprosjekter for Reform 94 ved Høgsko
len i Akershus og NORUT Samfunnsforskning i 
Tromsø er stanset, S.tid. 1994-1995 (10.1.96). 

l O. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om rådgivere i den 
videregående skolen som er blitt anbefalt å fra
råde ungdom å ta omvalg etter grunnkurset, fordi 
fylkeskommunen da ikke kan garantere et fullført 
3-årig utdanningsløp, S.tid. 1995-1996 (10.1.96). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endringer i opp
læringslovene ved innføring av Reform 97, S.tid. 
2108 (24.1.96). 

12. Sp.spm. fra Erling Folkvord om gjennomføringen 
av Reform 97 i Oslo kommune, S.tid. 2110-2112 
(24.1.96). 

13. Sp.spm. fra Rita H. Roalds en om å hindre nedleg
gelse av Kunstskolen i Kabelvåg som en følge av 
Reform 94, S.tid. 2165-2166 (31.1.96). 

14. Sp.spm. fra Laila Ka/and om å skaffe tilstrekkeleg 
med lærlingplassar i fylka, S.tid. 2355-2356 
(14.2.96). 

15. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk om å gjøre kjent 
erfaringer og gode løsningsmodeller for skoler og 
kommuner som planlegger og arbeider med 
nybygg, S.tid. 2356-2357 (14.2.96). 

16. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om lokalisering av 
opplæring for 6-åringer til barnehagene, S.tid. 
2446 (21.2.96). 

17. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å syte for tenlege 
skular ved starten på 6-årsreforma i Oslo, S.tid. 
2602-2603 (28.2.96). 

18. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Statskonsults 
rapport om privatskoler og offentlige tilskudds
ordninger for disse, S.tid. 2674-2675 (6.3.96). 

19. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om Statskonsu1ts 
rapport om privatskoler og offentlige tilskudds
ordninger til disse, og prinsipper i privatskolelo
ven, S.tid. 2675-2676 (6.3.96). 

20. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om handlingsplan 
for økt førskolelærerdekning, S.tid. 2692 (6.3.96). 

21. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om tiltak for å fore
bygge skader hos skoleelever, og sikre at alle ele
ver har like forsikringsvilkår, S.tid. 2954-2955 
(20.3.96). 

22. Sp.spm. fra Rita Tveiten om stat/eg fullfinansie
ring av 6-årsreforma, S.tid. 2956- 2957 (20.3.96). 

23. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om tilskudd til opp
læringskontorene i forbindelse med gjennomfø
ringen av Reform 94, S.tid. 3012 (27.3.96). 

24. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å sikra 
høve for elevar som vel studieretning idrettsfag til 
å kunne nytta inntil 13 valfagtimar over to år til 
andre fag enn idrettsfag, S.tid. 3013-3014 
(27.3.96). 

25. Sp.spm. fra Trond Mathisen om tiltak for å hindre 
at grunnskoleelever blir utsatt for mobbing av 
lærere, S.tid. 3385-3386 (8.5.96). 

26. Sp.spm. fra Ottar Kaldhol om opplæringsrefor
mene og tiltak for å sikre ei utvikling som gjev god 
kvalitet på leiinga i skulen, S.tid. 3891-3892 
(5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len m.m. (Skoleskyss; fritak for deler av kristen
domsfaget.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 291, Innst. O. 56, O.tid. 
363-374 (21.5.96), Besl. O. 64, L.tid. 35 (6.6.96). 
Lov av 28. juni 1996. 
(9 forslag i Odelstinget og 2 fra komiteen, hvorav 
6 sendt Stortinget (l av disse sendt Regjeringen), 
resten ikke bifalt, og 3 i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, l, 3 og 4 og 15 og 16, GRUNNSKOLE Il, 
13-16.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

221 Tilskudd til grunnskolen 
228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen 
229 Andre formål i grunnskolen 
231 Tilskudd til videregående opplæring 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andre formål i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosiale formål for ele-

ver og studenter 
(l forslag fra Sp, SV og KrF vedr. en handlings
plan for førskolelærerdekning bifalt, og l forslag 
fra Sp og H vedr. evaluering av Reform 97 sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. 3 forslag fra komiteen vedr. Reform 97 bifalt.) 
(Jf. Il, 2-4 og 24.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning, støtte til elever på god
kjente tilbud i utlandet og utleie av lærebøker i vi
deregående opplæring.) 
St.prp. 88 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 16, S.tid. 633, 640 (5.11.96). 

2. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 
Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28.8.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet v/statsrå
den til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 89 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5.96), 
Innst. S. 8, S.tid. 931-986, 1004 (18.11.96) og ved
tatt sendt Regjeringen til utredning i forbindelse 
med forslag til ny opplæringslov.) 
(Jf. I, l og IV, 2.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om oppretting av et 
sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål. 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 301, Innst. S. 28, S.tid. 
932-986, 1004- 1005 (18.11.96) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Jf. l, l.) 

4. To forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt 
fra Stortinget til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen 31.10.96 om utgifter for kommu
nene som følge av Reform 97. 
Innst. S. 33, S.tid. 932-986, 1005 (18.11.96) og 

avvist. 
(Jf. I, 1.) 

5. Interp. fra Einar Steensnæs om utdanningssyste
met fanger opp næringslivets behov for kompetent 
arbeidskraft. 
S.tid. 1451-1463, 1480 (29.11.96). 
(2 forslag fra KrF sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

6. Interp. fra Jan Tore Sanner om kvaliteten og nivået 
i videregående skole etter at Reform 94 ble iverk
satt. 
S.tid. 1463-1479, 1480 (29.11.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

7. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 221; kap. 228, skole
bygg for seksåringer.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656- 1658 (12.12.96). 

8. Forslag fra Carl I. Hagen og Arve Lønnum om å 
utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan 
gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, 
dog i minimum et år. 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1276, Innst. S. 77, S.tid. 
1795-1809, 1831-1832 (18.12.96) og avvist. 
(3 forslag, hvorav l fra Sp og l fra KrF ikke bifalt. 
l forslag fra SV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT l. Komiteens innst. om 
en statusrapport over fremdriften i Reform 97, og 
nytt finansieringsforslag for lærebøker bifalt.) 
(Jf. l, 1.) 

9. Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 
vurderingssystem. (Endr. til tallkarakterer 1-6; 
muntlig karakter i språk; individuell opplærings
plan; Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). 
St.meld. 47 (1995-96), ref. S.tid. 4415 (17.6.96), 
Innst. S. 96, S.tid. 2015-2045 (16.1.97). 
(3 forslag sendt Regjeringen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I, henholdsvis l fra Ellen Chr. 
Christiansen og 2 fra H og FrP. 14 forslag ikke 
bifalt. 4 forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

l O. Interp. fra Øystein Djupedal om egenbetaling i 
skolen. 
S.tid. 2049-2063 (21.1.97). 
(2 forslag fra SV, hvorav l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, og l med støtte 
fra Sp ikke bifalt.) 

11. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT-veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN-
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GEN OVERSENDT L) 
(Jf. neste sak.) 

12. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT L) 
(Jf. forrige sak.) 

13. lnterp. frå Oddbjørg Ausdal Starrfelt om tiltak for 
å stimulera ungdom og vaksne med fag- eller svei
nebrev til å ta høgare utdanning. 
S.tid. 2293-2303 (5.2.97). 

14. Forslag fra Kristin Halvorsen, Paul Chaffey og 
Øystein Djupedal om innføring av energieffektiv 
belysning, varme og ventilasjon i alle offentlige 
skolebygg. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 11.3.97 fra 
Kommunenes Sentralforbund om REHAB-pro
sjektet.) 
Dok. 8: 42, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 169, S.tid. 
3100-3105, 3117-3118 (29.4.97) og avvist. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

15. Forslag fra Inga Kvalbukt pva. Sp oversendt fra 
Stortinget 9. april 1997: «Stortinget ber Regjerin
gen sørge for at det iverksettes tiltak for forbed
ring av inneklimaet i skoler og barnehager.» 
S.tid. 2899 (9.4.97), Innst. S. 169, S.tid. 
3100-3105, 3117-3118 (29.4.97) og avvist. 
(Jf. FOLKEHELSE, Il 6 og forrige sak.) 

16. Lærlingsituasjonen. 
St.meld. 22, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 174, S.tid. 
3166-3179, 3186- 3187 (6.5.97). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
bedriftsvise stimuleringstilskudd, rådgiver-/vei
ledningstjeneste for inntak av innvandrere og 
videreføring av TAS-prosjektet - bifalt.) 

17. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
opprettelse av et alternativt, mer praktisk rettet løp 
i videregående skole innenfor rammen av lov om 
fagopplæring i arbeidslivet. 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 176, S.tid. 
3179-3184, 3187 (6.5.97). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innst. om vurde
ring av praksisrettet utdanning på yrkesfaglige 
studieretninger senest i forbindelse med evaluerin
gen av Reform 94 - enstemmig bifalt.) 

18. Interp. fra Rita H. Roaldsen om tiltak for å sikre 
skoleområdet og å forebygge trafikkulykker m.v .. 
S.tid. 3214-3220, 3228 (7.5.97). 
(2 forslag fra Sp sendt samferdselskomiteen.) 
(Jf. sak 21.) 

19. Forslag fra Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og 
Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommu
nene for investeringskostnader knyttet til grunn
skolereformen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 4.2.97 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, 

utdannings- og forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 136, S.tid. 
3344-3364, 3366 (15.5.97) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. neste sak.) 

20. Finansiering av lærebøker for 2.-10. klassetrinn og 
status for tilrettelegging av skolelokaler til seks
åringer i forbindelse med Reform 97. 
(Vedlegg: Departementets brev 23.12.96 og spør
reundersøkelse til kommunene- skjema.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 183, S.tid. 
3344-3364, 3366-3368 (15.5.97). 
(10 forslag, hvorav l fra RV om skolefritidsord
ninger sendt kirke-, utdannings- og forskningsko
miteen. Resten ikke bifalt. Komiteens innst. om 
kommuners merutgifter til lokaler og kvalitetssik
ring før skolestart bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

21. To forslag fra Rita H. Roaldsen pva. Sp oversendt 
fra Stortinget 7. mai 1997 om kvalitetssikring av 
skolevegen for 6-åringer og initiativ til trafikksi
kringskampanjer ved å yte økonomisk bistand. 
lnnst. S. 204, S.tid. 3585, 3590 (29.5.97) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. sak 18.) 

22. Utdanningspolitisk redegjørelse av kirke-, utdan
nings- og forskningsministeren (flerkulturelt sam
funn; informasjonsteknologi; 1990-årenes opplæ
rings- og utdanningsreformer; lærlingordningen; 
Norgesnettet; tre-termins studieår; rekrutteringen 
til real- og teknologifag; nasjonal handlingsplan 
for voksenopplæring (Buer-utvalget); opplærings
bok; enhetsskolen). 
S.tid. 3477-3484 (26.5.97), S.tid. 3785-3808, 
3815-3817 (5.6.97). 
(14 forslag, hvorav 9 bifalt, henholdsvis l fra H, 3 
fra KrF, 3 fra Sp og 2 fra SV.) 

23. Økt førskolelærerdekn ing. 
(Vedlegg: Førskolelærermangel pr. 15.12.95.) 
St.meld. 52, ref. S.tid. 3309, Innst. S. 263, S.tid. 
4292-4298, 4315-4316 (17.6.97). 
(Jf. I, 1.) 

24. Lærarutdanning. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1996: 22 Lærerutdanning. 
(Mellom krav og ideal.) Leder Kristin Hille V alla. 
NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring. Le
der Eivind Smith.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 285, S.tid. 
4298-4305, 4315 (17 .6.97). 
(3 forslag ikke bifalt. 3 forslag fra komiteen 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forbedring av sik

kerheten i skolebussene, S.tid. 1365-1366 
(27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tenlege lokalitetar 
til skolestart for 6-åringane, S.tid. 1376-1377 
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(27 .11. 96). 
(Jf. sakene 5, 8, 9, 11, 13 og 14.) 

3. Sp.spm. fra Jørgen Holte om at kommunar ikkje 
har mottatt eit rundskriv om timetalet på kvart års
steg i den lO-årige grunnsk:ulen, S.tid. 1380 
(27.11.96). 

4. M.spm. fra Marit Nybakk om hvordan 250 mill. kr 
ekstra til lærlingordningen i 1997 skal brukes til en 
faktisk styrking av fagopplæringen, der flere tusen 
lærlingplasser trengs, S.tid. 1514-1516 ( 4.12.96). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om klasserom med 
tilfredsstillende arbeidsforhold for spesialunder
visning og tilrettelagt undervisning for språklige 
minoriteter i Oslo, S.tid. 1529-1530 (4.12.96). 
(Jf. sakene 2, 8, 9, 11, 13 og 14.) 

6. M.spm. fra Terje Sandkjær om å sikre at vedtatte 
minimumsordninger for skole transport for 6-årin
ger følges opp, ved å kompensere for fylkenes 
merkostnader, S. tid. 2071 (22 .1.97). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å omgjøre beslut
ningen om at våren 1997 blir siste mulighet for å 
avlegge eksamen etter gammel ordning for elever 
i videregående opplæring, S.tid. 2286 (5.2 .97). 

8. M.spm. fra Jon Lilletun om å gi utsetjing med 
Reform 97 til kommunar som ikkje vert ferdige 
med tilfredsstillande skulelokale til 6-åringane, 
S.tid. 2341-2343 (12.2.97). 
(Jf. sakene 2, 5, 9, 11, 13 og 14.) 

9. M.spm. fra Ottar Kaldhol om å få kompensasjo
nen til kommunane ved 6-åringsreforma fram i 
tide, slik at ein får gode lokale ved skulestart i 
1997, S.tid. 2344 (12.2.97). 
(Jf. sakene 2, 5, 8, Il, 13 og 14.) 

l O. M.spm. fra Siri Frost Sterri om å bedre matema
tikkunnskapene til barneskolelærere på sjette klas
setrinn, S.tid. 2344-2345 (12.2.97). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om følgene for Oslo
skolene av Reform 97, og å hindre at barna må gå i 
en skole i permanent unntakstilstand, S.tid. 2510 
(26.2.97). 
(Jf. sakene 2, 5, 8, 9, 13 og 14.) 

12. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk, framsatt av Marit 
Tinge/stad om å prioritere opp engelsk og andre 
fremmedspråk i etter- og videreutdanning av 
lærere, da den nye læreplanen for grunnskolen 
øker behovet for slik kompetanse, S. tid. 2700 
(12.3.97). 

13. M.spm. fra Eva Lian om Reform 97 og frustrasjon 
over uferdige skolebygg og brudd i forhandlin
gene om arbeids-og lønnsvilkår for dem som skal 
undervise 6-åringene, S. tid. 2751-2752 (19.3.97). 
(Jf. sakene 2, 5, 8, 9, Il og 14.) 

14. M.spm. fra Siri Frost Sterri om at det vil bli mid-

lertidige lokaler for 6-åringene også i Oslo-sko
lene til høsten, og statsrådens overholdelse av 
informasjonsplikten overfor Stortinget i den for
bindelsen, S.tid. 3123-3125 (30.4.97). 
(Jf. sakene 2, 5, 8, 9, 11 og 13.) 

15. M.spm. fra Øystein Djupedal om inneklimaplager 
i skolen, og innføring av tilskudd til energiøkono
misering i offentlige bygg, som omtalt i langtids
programmet, S.tid. 3128-3129 (30.4.97). 

16. M.spm. fra Jørgen Holte om nasjonale standard
krav i grunnskulen og å sikre kommunane økono
misk og kvalitetssikre grunnskulereforma for å 
motverke forvitringa av einskapsskulen, S .tid. 
3539 (28.5.97). 

l 7. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om ei mel
ding til kommunane om at investeringskostnader i 
samband med 6-årsreforma berre blir kompensert 
for skular med sju 6-åringar eller fleire, S.tid. 
3758-3759 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24om grunnsko

len m.m. (Begrenset fritak fra undervisning i kris
tendom med religions- og livssynsorientering; 
barns rett til nærmeste skole; asylsøkerbams rett 
til grunnskoleutdanning; lovfesting av musikksko
ler; bruken av skolebygg i fritiden; skolestart; 
sidemålsopplæring.) 
(Vedlegg: Fritak for undervisning i faget kristen
domskunnskap med religions- og livssynsoriente
ring. Forholdet til Norges folkerettslige forpliktel
ser. Av Erik Møse.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 512, lnnst. O. 95, O.tid. 
829-841, 866-870 (5 .6.97), Besl. O. 110, L.tid. 
56-57 (10.6.97). Besl. L. 4 , O.tid. 917, 945 
(16.6.97), Besl. O. 123, L.tid. 62-63 (19.6.97). 
Lov av 19.juni 1997. 
(17 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Sp, H og 
KrF, l fra H og l fra SV og Christiansen sendt 
Stortinget (førstnevnte bifalt), resten ikke bifalt. 5 
forslag i Lagtinget, l fra Sp, H og KrF bifalt (lag
tingsanmerkning). Forslaget fra Sp, H og KrF ikke 
bifalt ved 2. gangs behandling i Lagtinget.) 
(Jf. GRUNNSKOLE Il, 10 og 11; PRIVATSKO
LER Il, 2.) 

2. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæ
ringa ( opplæringslova). 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 18 Ny lovgivning om 
opplæring. Leder Eivind Smith.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 512 (18.3.97). 
(Ikke behandlet.) 
(Jf. l, l og Il, 2.) 
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SOSIAL VESEN 

Se også: ALKOHOL, BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, FORSIKRING, NARKOTIKA, 
TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Edel årgang. Eldrepolitiske til
tak.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

603 

604 
610 
651 

760 
2600 
2604 

Utredningsvirksomhet, veiledning og for
søksvirksomhet 
Frivillighetssentraler 
Rusmiddeldirektoratet 
Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 
Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
Trygdeetaten 
Refusjon for administrasjonsutgifter 

2691 Diverse overføringer m. v. 
(Tilråding fra sosialkomiteen om evaluering av 
institusjoner og kollektiver i rusmiddelomsorgen. 
l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, lnnst. S. 31, S.tid. 
1593 - 1594 (9.12.93). 

2. «Lat ikkje graset gro att mellom grannar». Videre
føring av arbeidet med frivillighetssentraler. 
St.meld. 16, ref. S.tid. 1529, Innst. S. 99, S.tid. 
2591-2610 (17.3.94). 
( 4 forslag, hvorav l fra Sp, H, SV og KrF bifalt, l 
fra H og FrP og l fra Sp og SV ikke bifalt. l forslag 
fra SV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortås
løkken om lovfestede minstestandarder for sosial
og helsetjenestene i kommunene. (Eldre- og syke
omsorg; økonomisk sosialhjelp.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 9 .2. 94 fra 
helseministeren.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 428, lnnst. S. 88, S.tid. 

2698-2720 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger 
og melding om helsetjenester. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oversendelse til Regjeringen bifalt.) 

4. Interp. fra Sylvia Kristin Brustad om tiltak for å 
bedre ungdoms levevilkår m.v. S.tid. 3255-3273 
(28.4.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å gjøre det enk

lere å anvende tvangsbehandling av rusmiddel
misbrukere, S.tid. 324-325 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Rikstrygdever
kets nye regler for sykemeldingsattest l og 2, og 
høringsrunden forut for lovendringen som regel
endringene bygger på, S. tid. 1573-1574 
(8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å endre sosialtje
nestelovens § 6-2, for å verne fosteret mot skader 
som påføres ved morens rusmiddelmisbruk, S.tid. 
1714-1715 (15.12.93). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at 2900 inn
vandrere som har flyttet fra Norge, likevel har 
norsk adresse, og dermed muligheten til urettmes
sig å motta hjelp fra trygde-og sosialkontorene, 
S.tid. 1977-1978 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om hva som vil bli 
gjort for å tilrettelegge for tvangsbehandling av 
rusmiddelmisbrukere, S.tid. 2101-2102 (9.2.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at Bærum kom
mune legger hjemmebaserte tjenester ut på anbud 
til frivillige organisasjoner, S.tid. 2436-2438 
(2.3.94). 

7. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om prakti
sering av omsorgsløn i samsvar med Stortinget 
sine intensjonar, S. tid. 2853-2854 (13.4.94). 

8. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å stramme inn ret
ningslinjene for hvilke personopplysninger sosial
kontorene kan utlevere i forbindelse med gjelds
forhandlinger for klienter, S.tid. 3439-3440 
(11.5.94). 



-617- Sosial vesen 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 
603 

604 
610 
651 

760 
761 

2600 
2604 

Utredningsvirksomhet, veiledning og for
søksvirksomhet 
Frivillighetssentraler 
Rusmiddeldirektoratet 
Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 
m. v. i sosialsektoren 
Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
Kommunenes helse- og sosialtjeneste 
Trygdeetaten 
Refusjon for administrasjonsutgifter 

2691 Diverse overføringer m. v. 
(l forslag til vedtak fra komiteen bifalt. l forslag 
fra Sp, H og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg

den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

2. Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av 
Pu-reformen og Trygdeetatens EDB-system. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 210, S.tid. 
4027-4045, 4048 - 4050 (13 .6.95). (Komiteens 
innstilling om å legge oppgavene tiltenkt et nytt 
alkoholtilsyn til Rusmiddeldirektoratet, og om å 
be Regjeringen legge fram en redegjørelse for til
syns- og kontrollarbeidet - bifalt.) 

3. Forslag fra Inger-Marie Ytterhom om endring av 
inntektsbegrepet under utgiftstaket for egenbeta
ling av hjemmebaserte tjenester til å gjelde hjelpe
mottagerens inntekt - ikke husstandens. 
Dok. 8: 89, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om inndragning av 

tilbakebetalte skattepenger fra sosialhjelpsmotta
kere, S.tid. 318 - 319 (19.10.94). 
(Jf. IV, l) 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om grunnlaget 
for å si at EU ikke har eller vil få en felles sosi
alpolitikk, etter en dom i EU-domstolen om pen
sjonsrettigheter ved bevegelse over landegren
sene, S.tid. 548-549 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om kommuner som 

ikke praktiserer intensjonene i sosialtjenesteloven 
om omsorgslønn, S.tid. 2112-2113 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om forskjellsbe
handling av nordmenn og innvandrere ved utbeta
ling av sosialhjelp, S.tid. 2113-2115 (1.2.95). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om det stemmer 
at det er lagt opp til bevisste lekkasjer i forkant av 
fremleggelsen av velferdsmeldingen til utvalgte 
enkeltpersoner og media, S.tid. 2700-2702 
(22.3.95). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å innføre retnings
linjer for obligatorisk samordning mellom ar
beidskontor, sosialkontor og trygdekontor, S.tid. 
2872-2873 (5.4.95). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om forslag til samar
beidsavtale mellom arbeidsmarkedsetaten og so
sialetaten, som kan medføre at arbeidsløse sosial
hjelpsmottakere blir kasteballer mellom etatene, 
S.tid. 3562- 3563 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 

13. desember 1991 nr. 81 sosiale tjenester m.v. 
(opphevelse av § 5-10 som gir sosialtjenesten rett 
til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 13.3.95 fra sosialmi
nisteren til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 19, ref. O.tid. 269, Innst. O. 43, O.tid. 
587-593 (27.4.95), Besl. O. 52, L. tid. 48 (2.5.95). 
Lov av 12. mai 1995. 
(Forslaget bifalt mot stemmene fra H og FrP.) 
(Jf. Ill, 1.) 

2. Endring i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse 
andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmid
delmisbrukere i institusjon.) 
(Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. 
med Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens 
helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 627, Innst. O. 68, O.tid. 
795-806 (8.6.95), Besl. O. 76, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenes
ter mv. (Endring av §5-4 første ledd og opp
hevelse av fjerde ledd som gir anledning til å yte 
sosialhjelp i form av varer og tjenester i stedet for i 
form av sjekk eller kontanter.) 
Dok. 8: 103, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke 
behandlet.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

603 
604 

Forskning og utredning m.v. 
Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM) 
og frivillighetssentraler 

610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 

m. v. i sosialsektoren 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

2600 Trygdeetaten 
2604 Refusjon for administrasjonsutgifter 
2691 Diverse overføringer m. v. 
(l forslag fra RV vedr. sosialhjelp sendt sosialko
miteen.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 610/3610.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 651.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

2. Forslag fra Inger-Marie Ytterhom om endring av 
inntektsbegrepet under utgiftstaket for egenbeta
ling av hjemmebaserte tjenester til å gjelde hjelpe
mottagerens inntekt - ikke husstandens. 
Dok. 8: 89 (1994-95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
lnnst. S. 87, S.tid. 1669-1670, 1685- 1686 
(12.12.95) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget med tilslutning fra SV ikke bifalt.) 

3. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om tiltak for å 
motvirke de økte ulikhetene i samfunnet. 
S.tid. 3192-3209, 3224 (25.4.96). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 21. november 1995: «For å sikre sosial
hjelpsmottakeme rettssikkerhet og likebehand
ling, ber Stortinget Regjeringa om å fremme for
slag om en statlig minstestandard for stønad til 
livsopphold etter lov om sosiale tjenester § 5.1. 
Minstestandarden skal minimum tilsvare 85 pst. 
av folketrygdens minstepensjon.» 
S.tid. 1203-1204 (21.11.95), lnnst. S. 180, S.tid. 
3451-3510, 3521 (14.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. TRYGDER Il, 8.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Bergen kom

mune som har bestemt at sosialhjelpsmottakere 
henvises til den offentlige tannhelsetjenesten for 
undersøkelse og kostnadsoverslag før de eventuelt 
kan velge private tannleger, S.tid. 51-52 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om hva som 
kan gjøres for å sikre at sosialkontorene er til
gjengelige, men samtidig forebygge overgrep mot 
de ansatte, S.tid. 945 (15.11.95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om forskrifter til 
sosialtjenestelovens § 7-11 som ikke lenger gir 
muligheter til å ransake klienter med tanke på 
medbringelse av stoff og alkohol ved akuttinnleg
gelser uten særlig mistanke, S.tid. 946-947 
(15.11.95). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om endring i so
sialloven slik at utbetaling av sosialhjelp til rus
middelbrukere kun kan gis ved tilbakeflytting til 
kommunen klienten var bosatt i før institusjons
innleggelse, S.tid. 2444-2445 (21.2.96). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mulighet for å 
velge sosial stønad fremfor arbeid, S. tid. 
2445-2446 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Eva Lian om kriterier for statlig støtte 
til frivillighetssentraler, S. tid. 2601-2602 
(28.2.96). 

7. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om oppfølging av in
tensjonene i rusmiddelmeldingen og sosialloven 
om hjelp til rusmiddelmisbrukere, S.tid. 
2687-2689 (6.3.96). 

8. Sp.spm. fra Erna Solberg om taushetsplikt for so
sialkontor ved formidling av voldtektsdømt som 
leietaker, S.tid. 3128-3129 (17.4.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus 

m.v., i lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjons
trygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover. 
(Samleproposisjon.) (Finansieringsordning for 
medisinske laboratorier og røntgeninstitutter; av
vikling av pensjonstrygd for skogsarbeidere; 
omlegging av betalingsrutinene for bidragsfor
skudd; justering av overgangsregler for samboere 
med etterlattepensjon.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 12, lnnst. O. 24, O.tid. 78-83 
(12.12.95), Besl. O. 18, L.tid. 9 (18.12.95). Lov av 
22. desember 1995. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget og bifalt, 2 
forslag fra komiteen sendt Stortinget og bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord om lov om endring i 
lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenes
ter mv. (Endring av §5-4 første ledd og opp
hevelse av fjerde ledd som gir anledning til å yte 
sosialhjelp i form av varer og tjenester i stedet for i 
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fonn av sjekk eller kontanter.) 
Dok. 8: 103 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 

Innst. O. 25, O.tid. 83-87 (12.12.95) og ikke 
bifalt. 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

603 Forskning og utredning m. v. 
604 Frivi 1/ighetssentraler 
610 3610 Rusmiddeldirektoratet 
651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet 

m. v. i sosialsektoren 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 
797 Helse- og sosialberedskap 

2600 Trygdeetaten 
2604 Refusjon for administrasjonsutgifter 
2691 Diverse overføringer m. v. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 2600.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081 - 1145 (20.11.96). 
( 1 f. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 

statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; kap. 
2600 og 2691.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735-1737 (16.12.96). 

2. Narkotikapolitikken. 
(Vedlegg: l. Globaliseringen av den ulovlige pro
duksjonen, handelen med og misbruket av narko
tiske stoffer. 2. Nye ungdomskulturene utviklings
trekk og misbruksmønstre. 3. De tyngst problem
belastede misbrukerne og hjelpeapparatet.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 184, S.tid. 
3424-3448, 3457-3459 (22.5.97). 
(l O forslag, hvorav l fra Sp og 5 fra FrP sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. 5 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. I vedr. 
tidsfrister tilknyttet tvangsvedtak etter sosialtje
nesteloven bifalt mot 2 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å legali
sere narkotika og å avkriminalisere brukerne. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2822, 2980, Innst. S. 184, 
S.tid. 3424-3448, 3457-3459 (22.5.97) og ikke 
bifalt. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Framlegg frå Arne Haukvik om at Landsforenin
gen Rettferd for Taperne vert gjeve fast plass på 
statsbudsjettet, med 500 000 kroner som ekstra 

løyving for 1997 og minst l million kroner i året 
frå og med 1998. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 14.6.97 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3073, Innst. S. 298, S.tid. 
4554-4619, 4669 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(l forslag fra Sp, SV og RV- identisk med Dok. 
8-forslagets punkt 2 - ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 5 og STATSBUDSJETTET Il, 28.) 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken, Eilef A. Meland 
og Børre Rønningen om innføring av nasjonal 
minstestandard for økonomisk sosialhjelp. 
Dok. 8: 80, ref. S.tid. 3229 (7.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget ber 
Regjeringen sørge for utbetaling av alle skattepen
ger som er inndratt i medhold av tidligere§ 5-10 i 
sosialtjeneste/oven. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

7. Forslag fra Inga Kval bukt, Magnar Sortåsløkken, 
Erling Folkvord, Valgerd Svarstad Haugland og 
Lars Sponheim om å sette i gangforsøk med bru
kerkontor. 
Dok. 8: 103, ref. S.tid. 4227 (16.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Kristin Halvorsen om økende velferds

gap i Norge mellom velstående og de som har lite, 
og når og hvordan de sistnevnte skal løftes opp, 
S.tid. 1991-1992 (15.1.97). 

2. M.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å gjøre sosi
alkontorene mer service- og publikumsinnrettet, 
slik at langtidsledige og andre ikke vegrer seg for 
å benytte dem, S.tid. 2064-2065 (22.1.97). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorfor Rikstryg
deverket bare krever tilbakebetaling fra leger som 
har skrevet ut falske trygderegninger, men politi
anmelder vanlige folk for trygdemisbruk, S.tid. 
2078-2079 (22.1.97). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om fylkesmannen i 
Rogalands omgjøring av et sosialhjelpsvedtak i 
Stavanger kommune, og utbetalingens størrelse, 
S.tid. 2285-2286 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Arne Haukvik om økonomisk støtte til 
organisasjonen Landsforeningen Rettferd for 
taperne, S. tid. 2878-2879 (9.4.97). 
(Jf. Il, 4 og STATSBUDSJETTET Il, 28.) 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at sosialkontorer 
har anbefalt personer med stønadsbehov å søke 
separasjon på et rent økonomisk grunnlag, mot 
deres eget ønske, S.tid. 2924 (16.4.97). 
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SPESIALSKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, SKOLER, UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
243 3243 Kompetansesentra for spesialundervisning 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-. 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
243.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jan Simonsen om lovbestemt rett for 

hørselshemmede barn til undervisning på døve
skoler. 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 641, lnnst. S. 66, S.tid. 
2130-2146 (10.2.94). 
(Forslaget med tilslutning fra H ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karin Lian om nedtrappingen av det 

3-årige videregående skoletilbudet for blinde og 
svaksynte ved Huseby utdanningssenter, S.tid. 
2443-2445 (2.3.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

243 3243 Kompetansesentra for spesialundervisning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 234 Kompetansesentre 
for spesialundervisning.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Forslag fra Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, 
Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haug
land om å be Regjeringen fremme forslag om end
ring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organise
ring av velferd for elever og studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.95 fra stats
råd Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 143, S.tid. 

3329-3331, 3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til oppfølging i samsvar med Innst. S. 
143 1994-95. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om forutsetningen for 

Stortingets vedtak om sammenslåing av Senter for 
atferdsforskning og Lindøy skole til et kompetan
sesenter, S.tid. 310 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre at elever på 
korttidsopphold ved de spesialpedagogiske kom
petansesentrene får den undervisningen de har 
krav på, og at underviseme har undervisnings
kompetanse, S.tid. 310-311 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om muligheter for 
stipend for elever ved spesialskoler på linje med 
elever ved andre videregående skoler med inter
nat, S.tid. 1858-1859 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om reduksjon i tildelte 
lønnsmidler til Vestlandet Kompetansesenter, med 
konsekvenser for hørselshemmede elever i form 
av et redusert undervisningstilbud, S.tid. 
1962-1963 (25.1.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
243 3243 Kompetansesentra for spesialundervisning 

(l forslag fra komiteen vedr. et eget styre for kom
petansesentra for døve bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Forslag fra Jan Simonsen om å sikre videre drift 

ved kompetansesentrene for hørselshemmede i 
tråd med Stortingets intensjoner. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.5.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet, statsrå
den, til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 224, S.tid. 
3921-3926, 3929 (6.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 2 og 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om korleis 

ordninga med omstilling av overtalige ved stat
lege kompetansesenter fungerer, S.tid. 1410-1411 
(29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Jan Simonsen om reduksjon i bevilg
ningene til Vestlandet Kompetansesenter, og sik
ring av skoletilbud for hørselshemmede elever, 
S.tid. 2689-2690 (6.3.96). 
(Jf. sak 4 og Il, l.) 

3. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om lovendringsfor
slag om studiestøtte til elever ved tidligere spe
sialskoler, S.tid. 2808-2809 (13.3.96). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om den økonomiske 
situasjonen ved Vestlandet kompetansesenter, 
S.tid. 3190- 3191 (24.4.96). 
(Jf. sak 2 og Il, l.) 

5. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om reduksjon i 
bevilgninger til Nord-Norge-programmet før eva
luering av omorganiseringen av spesialundervis
ningen, S.tid. 3384-3385 (8.5.96). 

1996-97 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

243 3243 Kompetansesentra for spesialundervisning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-. utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 243/3243.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 

2. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemme/es rett til å velge enten videregående opp
læring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller 
med bruk av tolk i et norskspråklig miljø. 

Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 275, S.tid. 
4306-4308, 4316 (17.6.97) og enstemmig bifalt. 
(2 forslag fra komiteen bifalt - om opprustning av 
tolkeutdanningen og å utvide lovfesting av blinde 
elevers rett til likeverdig opplæring.) 

Ill. Spørsmål: 
1. M.spm. fra Jan Tore Sanner om når stortingsmel

dingen om barn og unge med spesielle opplæ
ringsbehov, spesialskolemeldingen, blir lagt frem, 
S.tid. 3543 (28.5.97). 
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SPRÅK 

Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, KULTURVERN, STATSFORVALTNING 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Johanne Gaups hovedinnlegg i debatten om norsk 

samepolitikk på samisk og norsk. S.tid. 
3902-3904 (2.6.94). 
(Jf. neste sak.) 

2. Debatt ved møtets slutt etter at Carl I. Hagen har 
påpekt at en representant er blitt tildelt ekstra tale
tid for å holde innlegg både på norsk og samisk og 
hevdet at dette er et brudd på forretningsordenens 
§ 35. S.tid. 3923-3926 (2.6.94). 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hvor langt arbeidet 

med å lovfeste retten til døves eget tegnspråk er 
kommet, S. tid. 1563 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å syta 
for at nynorskskulane får ei ny og rett utgåve av 
læreplanen for grunnskulen, vidaregåande skule 
og vaksenopplæring, generell del, S.tid. 
1566-1568 (8.12 .93). 

3. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å medverka 
til at avisa Klar Tale snarast mogleg også vert 
utgjeven på nynorsk, S.tid. 3419-3420 (11.5.94). 

1994-95 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å endra 

praksis i spørsmål som gjeld korleis stadnamn 
skal skrivast, då mange lokalsamfunn opplever at 
dei vert umyndiggjorde, S.tid. 1623-1624 
(14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om tolketjenester 
for norske pensjonister som bor i Spania, for at de 

skal kunne nyttiggjøre seg EØS-avtalens rettighe
ter om helsetilbud, S.tid. 2110-2111 (1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Håkon Giil om manglande undervis
ningsmateriell for framandspråklege på nynorsk, 
som skapar vanskar for integreringa av flyktningar 
i lokalmiljøa, S.tid. 3575-3576 (31.5.95). 

4. Sp.spm. fra Håkon Giil om tiltak for å sikre at 
lærebøker vert produserte i begge målformer sam
stundes, S.tid. 3576-3578 (31.5 .95). 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 

Odelstinget 21. mai 1996: «Stortinget ber Regje
ringen legge frem forslag om å gjøre sidemålsop
plæringen valgfri for elever i norsk skole, og legge 
til rette for at elevene isteden kunne velge å bruke 
flere timer på fremmedspråkopplæring eller på 
fordypning i norsk hovedmål.» 
S.tid. 3926, 3929 (6.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. GRUNNSKOLE IV, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om nye obligatoriske 

lærebøker for 2. klasse i allmennfaglig studieret
ning hvor halvparten av innholdet er på bokmål 
og halvparten på nynorsk, S.tid. 1408-1409 
(29 .l l. 95). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om korleis 
ordninga med parallellutgåver av lærebøker fun-

gerer, S.tid. 1409-1410 (29.11.95). 
3. Sp.spm. fra Ola T Lånke om bruk av hovedformer 

og sideformer i norskundervisningen i skolen som 
virker svært forvirrende, S.tid. 1545-1546 
(6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bruk av engelske 
namn på blad utgjevne av Luftfartsverket og NSB, 
S.tid. 2430 (21.2.96). 

5. Sp.spm. fra Eli Sol/ied Øveraas om spesielle pro
blem for døve barn i barnehage i samband med 
opplæring i teiknspråk, S.tid. 2947- 2949 
(20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om krav til bruk av 
målformer i NRK ved tilsetjingar, S.tid. 
3107-3108 (17.4.96). 

7. Sp.spm. fra Håkon Giil om tiltak for å sikre stu
dentane ved Høgskolen i Bergen rett til fritt å ve !ja 
målform i alt skrift/eg arbeid, S.tid. 3541 - 3542 
(15.5.96). 
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1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. lnterp. fra Johanne Gaup om tiltak for å oppnå 
likestilling mellom samisk og norsk språk innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk. 
S.tid. 1642-1647 (11.12.96). 
(l forslag fra Sp om en finansieringsordning for å 
dekke merutgifter i forbindelse med tospråklighet 
i same loven, kap. 3 Samisk språk - bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om et oppslag om at 

norsktalende barn i 4. klasse i Tana kommune lar 
tre uketimer mindre undervisning enn klasseka
merater med annet morsmål, S.tid. 2700-2701 
(12.3.97). 

2. Sp.spm. fra Syver Berge om ei melding om mål
bruk i offentleg !eneste, då slik melding skal leg
gjast fram minst kvart fjerde år, S.tid. 2884 
(9.4.97). 

3. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om at TV2 presi
serte at det skulle nyttast bokmål, då kanalen 
nyleg søkte etter radiojournalistar, S.tid. 
2884-2885 (9.4.97). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om når ei 
evaluering av stadnamnlova vil verta lagt fram, 
S.tid. 3021-3022 (23.4.97). 
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ST ATENS PERSONALPOLITIKK 

Se også: LØNN, STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29 .11. 93). 
Budsjett-kap.: 

1502 Ve(lerdstiltak 
1504 Engasjementer av uførepensjonerte 
1505 Tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes 

opplysnings- og utviklingsfond 
1529 4529 Statens Pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen-

sjonsordningen for apoteketaten 
1532 Arbeidsgiveravg(ft ti/folketrygden 
1535 Boliglån til statsansatte 
1536 4536 Ventelønn m. v. 
153 7 453 7 Enhet for omstilling, mobilitet og overtallige 

statsansatte 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993. (Kap. 1531 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse; kap. 1535 
Boliglån til statsansatte.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 699, Innst. S. 34, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

2. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1992-30. juni 
1993. (Ansettelsesprosedyre for stillingen som 
direktør i Kredittilsynet; systemet for utnevnelser 
til toppstillinger i det offentlige.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Oppgåve frå 
departementa pr. 30. juni 1992 over konstituerin
gar i embete og over mellombels oppretta stillin
gar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 75, S.tid. 
2251-2279 (17.2.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Pensjonar frå statskassa. (Førtidspensjon i NSB; 
førtidspensjon til overtallige over 60 år ved ned
lagte statlige spesialskoler; bedring av gjennom
snittlig pensjonsgrunnlag Statens pensjonskasse 
og tidspunkt for omtale av særordninger; Bjørn 
Haug; Tormod Bakken; Johannes Moe; Martha 
Frivold Hval.) 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 124, S.tid. 
3350 (9.5.94). 

4. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 
(Vedlegg: l. Oversikt over ikke-statlige virksom-

heter som er medlemmer i Statens Pensjonskasse. 
2. En modell for en fondsoppbygget pensjonsord
ning. Statens Pensjonskasse - fondsbasert ord
ning. Pensjonsordning for Statkraft og Institutt for 
Energiteknikk. Deler av en rapport fra en arbeids
gruppe under Administrasjonsdepartementet, 
avgitt 19. mai 1993.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 159, S.tid. 
3935 - 3941 (6.6.94). 
(3 forslag fra H og Wetterstad, hvorav 2 ikke bifalt 
og l sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

5. Lønnsregulering av de o.fj(mtlige tjenestemenn 
m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll. 2. Lønninger for arbeids
takere i staten fra l. mai 1994 Tabell A - Hoved
lønnstabell og B - Tilleggslønnstabell. 3. Innar
beiding av ny lønnstabell i lønnsrammesystemet. 
4. Nye lønnsrammer fra 1. juli 1994. 5. Forhand
lingssteder ved lokale forhandlinger. 6. Pensjons
givende variable tillegg. 7. Protokolltilførsler.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3812, Innst. S. 198, S.tid. 
4508-4511, 4516-4517 (16.6.94). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7 for endr. vedtak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om overføringa av ar

beidskraft frå Televerket sin basisorganisasjon til 
Televerkets Nye Muligheter, S.tid. 1557-1558 
(8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om personalpolitikken i 
samferdselsbedr(fiene vedrørende bruk av midler
tidige tilsettinger og korttidskontrakter, S.tid. 
1558- 1559 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mulighet for 
anvendelse i statlige etater av en «helseforsikring» 
fra forsikringsselskapet Vesta som muliggjør rask 
behandling av nøkkelpersonale, S.tid. 1889-1890 
(12.1.94). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for at tariff
oppgjøret denne gangen skal komme lavtlønte 
kvinner i offentlig sektor til gode, S.tid. 1891-1892 
(12.1.94). 

5. Sp.spm. fra Aud Gaundal om hvordan de som mis
ter sine arbeidsplasser ved nedleggelsen av Infan
teriets øvingsavdeling Ill på Steinkjer, kan sikres 
arbeid i ny statlig virksomhet, S.tid. 2733 
(23.3.94). 
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6. Sp.spm. fra Grethe Fossli om overtidsbruken i 
staten , S.tid. 2848-2849 (13.4.94). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Manneråk å sørge for at Wil
liam Jørgensen får sin rettelige pensjon eller 
annen tilfredsstillende økonomisk kompensasjon, 
S.tid. 3816-3817 (1.6.94) . 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med 

rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apo
teketaten. 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 234, lnnst. O. 54, O.tid. 457 

(6.6.94), Besl. O. 61, L.tid. 29 (10.6.94). Lov av 
l. juli 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra H ikke bifalt.) 

2. Lov om at tilsette i Televerket mellombels skal 
behalde visse rettar etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om 
statens tjenestemenn ved overgang til selskap 
utskild frå Televerket. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 273 , Innst. O. 57, O.tid. 
472-473 (7.6.94), Besl. O. 65, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1502 Ve((erdstiltak 
1503 Tilskudd til kompetanseutvikling 
1505 Tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes 

opplysnings- og utviklingsfond 
1529 4529 Statens Pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen-

sjonsordningen for apoteketaten 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 
1535 Boliglån til statsansatte 
1536 4536 Ventelønn m. v. 
1537 4537 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan

satte 
(l forslag fra H bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1993- 30. juni 

1994. (Praksis ved rekruttering til saksbehandler
/konsulentstillinger; kvinneandelen i embetsstil
linger på høyere nivå; rekruttering fra privat sek
tor; tilsetting av direktør for Arbeidstilsynet.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1994 over kon
stitueringar i embete over mellombels oppretta 
stillingar. Inntatt i innst.: Brev av 10.11.94 fra kon
troll- og konstitusjonskomiteen til Statsministe
rens kontor og svarbrev av 30.11.94 fra Administ
rasjonsdepartementet v/statsråden og brev av 
24.11.94 fra Barne- og familiedepartementet.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 31, Innst. S. 60, S.tid. 
1632-1644 (15.12.94) og vedlagt protokollen. 

2. Pensjonar frå statskassa. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg - mellombels pensjo
nar.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2663, Innst. S. 130, S.tid. 
3072, 3127 (4.5.95). 

3. Endringar av medlemskap i Statens Pensjons
kasse. (Innlemminger; endr. i tidligere vedtak om 

innlemming; medregning av tidligere tjenestetid.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 2663, Innst. S. 148, S.tid. 
3706, 3726-3727 (6.6.95). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 12. juni 1995: «Regjeringen anmodes 
om at det blir tatt et initiativ overfor politiorgani
sasjonene med sikte på å få i stand drøftelser som 
kan skape større tillit mellom myndighetene og 
organisasjonene, og et forhandlingsklima som 
over tid kan bidra til at den uverdige konfliktsitua
sjonen bringes til opphør.» 
S.tid. 4204-4208, 4278 (15.6.95) og enstemmig 
bifalt. 
(Jf. LØNN IV, 3.) 

5. Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn 
m.fl. 
(Vedlegg: 1.-3. Protokoller.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 214, S.tid. 
4265, 4288-4289 (15.6.95). 

6. Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. 
St.prp. 38, ref. S.tid. 2929 (24.4.95). (Ikke 
behandlet.) 

7. Bruk av overtid i staten. 
Dok. 3: 9. (Ikke referert.) (Ikke behandlet.) 

8. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Jorunn Hageler 
om gradvis avvikling av det nye lederlønnssyste
met i staten. 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 2531 (9.3.95). (Ikke behand
let.) 

9. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 
Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Televerket 

skal si opp 37 vektere, for så å leie dem inn igjen 
fra Securitas, før arbeidsmiljølovens skjerpede be
stemmelser trer kraft, S.tid. 1616-1617 
(14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Lars Sponheim om å endre tjeneste
mannsloven for å likestille staten og andre ar-
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beidsgivere i bruken av midlertidige ansettelser, 
S.tid. 2324-2326 (22.2.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sette av en kvin
nelønnspott til neste hovedtariffoppgjør, S.tid. 
2466-2467 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Riksrevisjo
nen har avdekket et enormt forbruk av overtid i 
staten, som omregnet i årsverk betyr mellom 2000 
og 3000 arbeidsplasser, S.tid. 2695-2696 
(22.3.95). 

5. Sp.spm. fraFridtjofFrankGundersen om enfeng
selsbetjent med 25 års ansiennitet som er suspen
dert og risikerer å bli oppsagt fordi han røyker på 

vaktrommet når han er alene, S.tid. 2687-2688 
(22.3.95). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om samordning 
med folketrygdens tilleggsytelser er sluttført i alle 
saker, S.tid. 2702 (22.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler

tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
AlS. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 
(Jf. POST Il, 7.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 6. Forskning og utredning.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1501 Velferdstiltak 
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling 
1503 Tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes 

opplysnings- og utvik/ing.~fond 
1505 4505 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan-

satte 
1540 4540 Statens Pensjonskasse 
1541 Pensjoner av statskassen 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen-

sjonsordningen for apoteketaten 
1543 Arbeidsgiveravgifi til folketrygden 
1544 Boliglån til statsansatte 
1545 4545 Ventelønn m. v. 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 2.11.95: «Det settes av en pott på 3307 
mill. kroner til heving av kvinne lønna i forbindelse 
med tariffoppgjøret 1996. - 935 mill. kroner til 
heving av minstelønna i stat og kommune til 
165 000 kroner fra l. mai 1996. - 23 72 mill. kroner 
til heving av lønna i kvinnedominerte stillinger 
med utdanning av 3-års varighet utover videre
gående skole. Lønna heves med 20 000 kroner pr. 
år med virkning fra l. mai 1996. Dette er yrker 
hvor kvinner ikke er gitt uttelling for utdanning og 
kompetanse.» 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringar i forslag til løyving på nokre kapittel 
under Administrasjonsdepartementet. (Kap. 1506 
Tiltak for lærlinger.) 

St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1524, 1526 (1.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av finansministeren om sentralbank

sjefsaken (Torstein Molands permisjonssøknad og 
avgang). 
S.tid. 1391-1392 (29.11.95), S.tid. 1480-1509 
(debatt 30.11.95). 
(3 forslag, hvorav l fra Sp om å sende redegjørel
sen til kontroll- og konstitusjonskomiteen bifalt 
med 72 mot 59 stemmer, og l fra RV om mistillit 
ti/finansministeren ikke bifalt mot l stemme.) 
(Jf. sak 9.) 

2. Opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef 
Erik Knutstad i Utenriksdepartementet. 
St.prp. 76 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 18, S.tid. 1516, 1524 (1.12.95). 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Jorunn Hageler 
om gradvis avvikling av det nye lederlønnssyste
met i staten. 
Dok. 8: 41 (1994-95), ref. S.tid. 2531 (9.3.95), 
Innst. S. 19, S.tid. 1516-1524, 1524-1525 
(1.12.95) og avvist. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1995. (Administ
rasjonsdepartementet: kap. 1531 Tilskudd til Sta
tens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apo
teketaten; kap. 1535 Boliglån til statsansatte.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 922, Innst. S. 47, S.tid. 1524, 
1525-1526 (1.12.95). 

5. Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. 
St.prp. 38 (1994-95), ref. S.tid. 2929 (24.4.95), 
lnnst. S. 77, S.tid. 1715-1716, 1722-1759 
(14.12.95). (Komiteens innst. vedr. hhv. over
gangsordninger og valgfrihet mellom ny og tidli
gere aldersgrense for eldre tjenestemenn enstem
mig bifalt.) 

6. Bruk av overtid i staten. (Undersøkelse av samt
lige departementer og 21 etater.) 
(Vedlegg: Rapport om bruk av overtid i staten.) 
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Dok. 3: 9 (1994-95), ref. S.tid. 31, Innst. S. 119, 
S.tid. 2508-2510, 2561 (27.2.96). 

7. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1994-30. juni 
1995. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 
1994-30. juni 1995. 2. Oppgåve frå departementa 
pr. 30. juni 1995 over konstitueringar i embete og 
over mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 460, Innst. S. 122, S.tid. 
2510- 2518, 2561 (27.2.96). 
(Jf. neste sak.) 

8. Werner Dahlsveen, Kolbotn, sender klage datert 
29. august 1995 vedrørende forbigåelse ved kon
stitusjon som underdirektør i Justisdepartementet, 
politiavdelingen. 
Ref. S.tid. 1997, Innst. S. 122, S.tid. 2510-2518, 
2561-2562 (27.2.96). 
(l forslag fra FrP, vedr. behandling av klager over 
usaklige forbigåelser, sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. forrige sak.) 

9. Finansministerens redegjørelse om sentralbank
sjefsaken (Moland-saken). 
(Vedlegg: Kgl. res. av 24. november 1995: Stillin
gen som sentralbanksjef- fratredelse for Torstein 
Moland - midlertidig beskikkelse av Kjell Stor
vik.) 
S.tid. 1507 (30.11.95), Innst. S. 193, S.tid. 
3668-3669, 3673 (23 .5.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 1.) 

l O. Pensjonar frå statskassa. (Mannskapet på forsk
ningsfartøyet RJV Lance; Birgit Elisabeth Rief
ling; Petter Dale.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg - mellombels pensjo
nar.) 
St. prp. 49, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 187, S.tid. 
3679, 3690-3691 (24.5.96). 

11. Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse. 
(Videreføring av rente på 6,0 pst. for 2. halvår 
1996.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2931, Innst. S. 219, S.tid. 
3808, 3850 (4.6.96). 

12. Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.tl. 
(Vedlegg: l . og 3. Protokoller. 2. Hovedtariff
avtalen 1996-98, ajourført pr. l. mai 1996.) 

St.prp. 75, ref. S.tid. 3802, lnnst. S. 259, S.tid. 
4426, 4436-4438 (18.6.96). 

13. Forslag fra John Alvheim om å sørge for riktig 
praktisering av samordningsloven slik at ingen 
kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i Folke
trygden. 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 2989 (26.3.96). (Ikke 
behandlet.) 

14. Forslag fra Carl I. Hagen til ny§ 110 e i Grunn
loven. (Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og 
pensjonsrettigheter.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 12.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Lian om at statsansatte kan 

underslå opp ti/JO 000 kroner uten å bli politian
meldt dersom utenforstående ikke er rammet, 
S.tid. 943-944 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om korleis 
ordninga med omstilling av overtalige ved stat
lege kompetansesenter fungerer, S.tid. 1410-1411 
(29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er, framsatt av Inge 
Myrvoll om avvikling av lederlønnssystemet i sta
ten, S.tid. 2104-2106 (24.1.96). 

4. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om renter på 
etterbetalt pensjon fra Statens Pensjonskasse, 
S.tid. 2950-2951 (20.3.96). 

5. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om lønnsøkningen for 
administrerende direktør Telenor, S.tid. 
3101-3102 (17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Bente Bjørnstad, framsatt av Carl I. 
Hagen om Oslo SVs forslag om å sikre at kommu
nen ansetter kvalifiserte fargede i lederstillinger, 
og om dette vil være aktuell politikk i staten, S.tid. 
3731-3732 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler

tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
A/S. 
Ot.prp. 70 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 2, O.tid. 6 (31.10.95), Besl. O. 2, L.tid. 3 
(7.11.95). Lov av 24. november 1995. 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap. : 
1500 
1501 
1502 

Administrasjonsdepartementet 
Velferdstiltak 
Tilskudd til kompetanseutvikling 

1503 Tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes 
opplysnings- og utviklingsfond 

1505 4505 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan-
satte 

1540 4540 Statens Pensjonskasse 
154 l Pensjoner av statskassen 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen

sjonsordningen for apoteketaten 
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 
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1544 Boliglån til statsansatte 
1545 4545 Ventelønn m. v. 
l 546 Yrkesskadeforsikring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996. (Administ

rasjonsdepartementet- kap. 1544 og 1545/4545.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 52, S.tid. 1602, 
1611-1612 (10.12.96). 

2. Forslag fra John Alvheim om å sørge for riktig 
praktisering av samordningsloven slik at ingen 
kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folke
trygden. (Tjenestepensjonsordningens negative 
effekt.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 7.5.96 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomi
teen.) 
Dok. 8: 66 (1995-96), ref. S.tid. 2989 (26.3.96), 
Innst. S. 66, S.tid. 1715-1716, 1735 (16.12.96) og 
vedtatt sendt Regjeringen for vurdering og oppføl
ging i forbindelse med arbeidet med Samord
ningsutvalgets innstilling og lovforslag i denne 
forbindelse. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 3.) 

3. Forslag fra Tore A. Liltved pva. av H og KrF over
sendt fra Odelstinget 5. desember 1996: «Stortin
get ber Regjeringen utarbeide i forskrift hjemmel 
til midlertidig tilsetting og åremålstiltak av kunst
nerisk personale, idrettsutøvere, trenere og sports
lige ledere, samt forskere og utdanningsstipendi
dater ved forskningsinstitusjoner, offentlige og 
private.» 
S.tid. 1794, 1831 (18.12.96) og ikke bifalt med 64 
mot 40 stemmer. 
(Jf. ARBEIDSMILJØ IV, 1.) 

4. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Odelstinget 5. desember 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremlegge forslag om en harmonise
ring av arbeidsmiljølovens og tjenestemanns
lovens bestemmelser om faste og midlertidige an
settelser med sikte på at arbeidstakere hos offent
lige og private arbeidsgivere sikres den samme 
rettslige status på området, og at graden av fleksi
bilitet for arbeidsgiver er den samme for offentlig 
og privat virksomhet.» 
S.tid. 1794-1795, 1831 (18.12.96) og ikke bifalt. 
(Jf. ARBEIDSMILJØ IV, 1.) 

5. Embetsutnevningar m.m. l. juli 1995-30. juni 
1996. (Utnevnelse av embetsmenn til politiske 

stillinger.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 
1995-30. juni 1996. 2. Oppgåve frå departementa 
pr. 30. juni 1996 over konstitueringar i embete og 
over mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 342, Innst. S. 98, S.tid. 
2048-2049, 2062 (21.1.97). 

6. Pensjonar frå statskassa. (Harald Aarsheim.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 185, S.tid. 
3344, 3366 (15.5.97). 

7. Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn 
m.fl. (Avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år.) 
(Vedlegg: l.-2. Riksmeklingsmannens møtebok.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 262, S.tid. 
4517, 4547-4548 (19.6.97). 

8. Endringer av medlemskap i Statens Pensjons
kasse. 
St.prp. 68, ref. S.tid. 3524 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om når spørsmålet 

om renter på etterbetalinger pga. feil fra Statens 
Pensjonskasse blir forelagt Stortinget, som lovet i 
flere år, S.tid. 2291-2292 (5.2.97). 

2. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om å unngå at pen
sjonister får utbetalt pensjonen for sent pga. ar
beidspress i Statens Pensjonskasse og i verste fall 
må bruke sosialkontoret, S. tid. 3307 (14.5.97). 

3. Sp.spm. fra Eva Lian om et forslag oversendt fra 
Stortinget til Regjeringen om riktig praktisering 
av samordningsloven for pensjoner, S.tid. 
3757-3758 (4.6.97). 
(Jf. Il, 2.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte i NSB og Luftfartsverket mel

lombels skal behalde visse rettar etter teneste
mannslova ved overgang til respektive NSB Rei
sebyrå NS, NSB Biltrafikk NS, Malmtrafikk NS 
og OSLO Lufthavn NS. 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 570, Innst. O. 82, O.tid. 782, 
790-791 (29.5.97), Besl. O. 102, L.tid. 52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 28. juni 1949 nr. 26 om Statens 
Pensjonskasse. (Renter på etterbetalt pensjon.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 663, Innst. O. 90, O.tid. 
883-884, 900-901 (6.6.97), Besl. O. 116, L.tid. 
58 (10.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
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STATSADMINISTRASJON 

Se også: DEPARTEMENTER, STATENS PERSONALPOLITIKK, STATSEIENDOMMER, 
STATSFORVALTNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

4 l 5 3415 Regjeringsadvokaten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens fellesbevilgning for represen
tasjon 

104 Ventelønn m. v. 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Administ
rasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Statens forvaltningstjeneste 
1509 4509 Statskonsult - Direktoratet for forvaltnings

utvikling 
l 520 4520 Statens informasjonstjeneste 
l 537 4537 Enhetfor omstilling, mobilitet og overtallige 

statsansatte 
l 620 4620 Statistisk Sentralbyrå 

5670 Aksjer i Statens Datasentral AlS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993. (Kap. 1509 

og 4509, budsjettmessige endr. som følge av sam
menslåing av Statens Datasentral og Statsdata.) 

St.prp. 12, ref. S.tid. 699, Innst. S. 34, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1993 under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 
4620 Statistisk Sentralbyrå.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 700, lnnst. S. 35, S.tid. 1694 
(14.12.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om statens overta

kelse av vakttjenesten i Regjeringsbygget, ut fra 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern 
vedtatt i samsvar med EFs direktiv om virksom
hetsoverdragelse, S.tid. 1699-1700 (15.12.93 ). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å sjå til at den stat
lege annonsepolitikken og dei nye reg/ane for 
pressestøtta blir sett i samanheng, S.tid. 3292 
(4.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjesel

skaper og i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell 
statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikklo
ven). (Namsmyndighet for Statens innkrevings
sentral.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 5, Innst. O. 20, O.tid. 
133-135 (10.2.94), Besl. O. 29, L.tid. 16 (17.2.94). 
Lov av 18. mars 1994. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
415 3 415 Regjeringsadvokaten 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens fellesbevilgning for represen
tasjon 

104 Ventelønn m.v. 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Administ
rasjonsdepartementet. Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 
1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Statens forvaltningstjeneste 
1509 4509 Statskonsuit- Direktoratet for forvaltnings

utvikling 
l 520 4520 Statens informasjonstjeneste 
15 3 7 453 7 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan

satte 
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1620 4620 Statistisk sentralbyrå 
5670 Aksjer i Statens Datasentral AlS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i løyvingar på statsbudsjettet for 1994 

under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 4620 
Statistisk sentralbyrå, tvangsmulkt.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 800, Innst. S. 39, S.tid. 1602 
(8.12.94). 

2. Overføring av forvaltningen av eierinteressene i 
Statens Datasentral AS til Postverket og sammen
slåing av Statens Datasentral AS og Postens data
sentral. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3304, Innst. S. 215, S.tid. 
4265-4267, 4289-4290 (15.6.95). 
(l forslag fra H og Roy N. Wetterstad ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om tilbakekalling av et 

brev til Sør- Trøndelag fylkeskommune om å ikke 
godkjenne årets investeringsbudsjett, S.tid. 
308-309 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Jon Lilletun om saksbehandlingstida 
for søknader om godkjenning av privatskular, t.d. 
frå Framnes vidaregåande skule og Møre ung
domsskule, og betre rutinar for slike saker, S.tid. 
1621-1623 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om klager på uforsvar
lig korte høringsfrister fra departementene, S.tid. 
2624-2625 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Geir Thoresen om utbygging av en 
park i regjeringskvartalet, S.tid. 3224-3225 
(10.5.95). 

5. Sp.spm. fra Solveig Sollie om forslag til nye ret
ningslinjer for statlig annonsering, S.tid. 
3226-3227 (10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler

tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
A/S. 
Ot.prp. 70, ref. O. tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 
(Jf. Il, 2.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7 .Il. 95). 
Budsjett-kap.: 
415 3415 Regjeringsadvokaten 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens felles bevilgning for represen-
rasjon 

l 04 Ventelønn m. v. 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Administ
rasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 6. Forskning og utredning.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1505 4505 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan

satte 
1520 4520 Statskonsult - Direktoratet for forvaltnings-

utvikling 
1521 Statens informasjonstjeneste 
152 2 4522 Statens forvaltningstjeneste 
1620 4620 Statistisk sentralbyrå 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 4620 
Statistisk sentralbyrå.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 922, Innst. S. 44, S.tid. 1428, 
1509-1510 (30.11.95). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1995. (Administ
rasjonsdepartementet: kap. 1508 Statens forvalt
ningstjeneste.) 
St. prp. 9, ref. S.tid. 922, Innst. S. 47, S.tid. 1524, 
1525-1526 (1.12.95). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 415/3415 Regjeringsadvokaten.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midler

tidig skal beholde visse rettigheter etter tjeneste
mannsloven ved overgang til Statens Datasentral 
A/S. 
Ot.prp. 70 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
Innst. O. 2, O.tid. 6 (31.10.95), Besl. O. 2, L.tid. 3 
(7.11.95). Lov av 24. november 1995. 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

465 3465 Regjeringsadvokaten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 03 Regjeringens felles bevilgning for represen
tasjon 

104 Ventelønn m.v. 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Administ
rasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1505 4505 Omstilling, mobilitet og overtallige statsan

satte 
1520 4520 Statskonsult - Direktoratet for forvaltnings-

utvikling 
l 521 Statens informasjonstjeneste 
1522 4522 Statens forvaltningstjeneste 
1620 4620 Statistisk sentralbyrå 
1630 Tiltak for å styrke den statlige økonomifor

valtning 
4. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg

den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 1620.) 

St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1717, 1739 (16.12.96) og ved
lagt protokollen. (Komiteens forslag til vedtak var 
votert over tidligere- se S.tid. 1143-1144, romer
tallsforslag Il.) 
(Jf. TRYGDER I, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 

for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 415/3415.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, 
1608-1609 (10.12.96). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1996. (Administ
rasjonsdepartementet- kap. 1522.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 52, S.tid. 1602, 
1611-1612 (10.12.96). 

3. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1620.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 50, S.tid. 1654, 
1658 (12.12.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om at tilsatte i NSB og Luftfartsverket mel

lombels skal behalde visse rettar etter teneste
mannslova ved overgang til respektive NSB Rei
sebyrå AJS, NSB Biltrafikk AJS, Malmtrafikk NS 
og OSLO Lufthavn AJS. 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 570, Innst. O. 82, O.tid. 782, 
790-791 (29.5.97), Besl. O. 102, L. tid. 52 
(5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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STATSBANKER 

Se også: BANKER, DEN NORSKE ST ATS HUSBANK, FINANSER, INDUSTRI, KREDITTPOLITIKK, 
LANDBRUK, NORGES BANK, STATSLÅN, STUDIEFINANSIERING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1994. (Rammer og rentesatser; 

studiefinansiering; Indre Oslo Øst.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I, S.tid. 
431-630 (11.11.93). 
(59 forslag, hvorav 5 oversendt Regjeringen: l fra 
H, FrP og V, l fra Sp, SV og RV, l fra H, KrF, FrP 
og V, l fra H og l fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT. l forslag fra RV sendt kommunal
komiteen. Resten ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finansdepartementet. (De statsgaranterte 
banker - garantiordninger under Finansdeparte
mentet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunal banken av grunnkjøp

slån 
5607 Renter av Husbankens grunnfond 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1993 under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 
2430 og 5340 Lån til statsbankene, nedjustering 
av utlånsveksten fra staten til stats bankene herun
der lån til Statens nærings- og distriktsutviklings
fond.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 700, Innst. S. 25, S.tid. 
1535-1537 (7.12.93). 

2. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS.) 

St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 25, S.tid. 
1535-1537 (7.12.93). 

3. Forslag fra Harald Ellefsen pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 29. november 1993: «Stor
tinget ber Regjeringen fremme forslag om en 
omdanning av Kommunalbanken til aksjeselskap 
etter de retningslinjer som ble gitt i Ot. prp. 5 for 
1990-91.» S.tid. 1538 (7.12.93) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
departementenes forvaltning av statens interesser i 
statsbedr(fter, aksjeselskaper og statsbanker i 
1992. 
Ref. S.tid. 1869, Innst. S. 109, S.tid. 3009-3010 
(21.4.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om kommunal

ministerens uttalelse om at rentemarginen i de pri
vate bankene er for liten, S.tid. 290-292 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om behovet for for
nying i fiskeflåten og renta i Statens Fiskarbank i 
høve til den generelle renteutviklinga, S.tid. 
2968-2969 (20.4.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 15. juni 1949 nr. l om Norges 

Kommunalbank. (Adgang til utbetaling av utbytte 
til staten av bankens overskudd.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, Innst. O. l, O.tid. 6-9 
(29.11.93), Besl. O. l, L.tid. 4 (7.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(l forslag fra H og FrP sendt Stortinget - ikke 
bifalt.) 
(Jf. I, l og Il, 3.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1995. (Rammer og rentesatser; 

tapene i Statens lånekasse for utdanning; innlån til 
SIVA.) 
(Vedlegg: l. Generasjonsregnskap. 2. Ta
bellvedlegg. Vedlegg til innst.: Brev av 11.10.94 
fra Finansdepartementet til Stortinget- rettelser til 

St.meld. l.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (fin
ansinnstillingen), S.tid. 571-744 (finansdebatt 
27.10.- 28.10.94). 
( 44 forslag, hvorav l fra KrF sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 forslag 
bifalt.) 
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2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finansdepartementet. (De statsgaranterte 
banker - garantiordninger under Finansdeparte
mentet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Norges Kommunalbank av grunn

kjøps lån 
5607 Renter av Husbankens grunnfond 
5690 Utbytte av statens kapital i Norges Kommu

nalbank 

O. Alminnelige saker: 
l . Endringar i løyvingar på statsbudsjettet for 1994 

under Finans- og tolldepartementet. (Nytt kap. 
5350 Tilbakeføring av midlar frå Statens banksik
ringsfond~ nytt vedtak om statsgaranti for lån til 
Noregs Kommunalbank.) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 800, Innst. S. 28, S.tid. 
1467-1468 (11.11.94). 
(26.10.94). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1993. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
20. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 94, S.tid. 
2376-2377 (24.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om oppnevnelsen av 

den nylig avgåtte lederen for Statens Banksik
ringsfond, Tormod Hermansen, som styreleder for 
den nye Post- og girobanken, S.tid. 530 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1996. (Statsbankutvalgets inn

stilling.) 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. Vedlegg til innst.: 
Brev av 18.10.95 fra Finans- og tolldepartementet 
v/statsråden til Stortinget- rettelser til St.meld. l. 
Utrykt vedlegg: Utredning fra Statsbankutvalget, 
med høringsuttalelser. 
(Jf. NOU 1995: Il Statsbanker under endrede ram
mevilkår. Leder Per Kleppe.)) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31 , Budsjett-innst. S. I (fin
ansinnstillingen), S.tid. 463-607, 608-615 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
( 40 forslag; 2 trukket, l fra RV og l fra H og KrF
om kontraktsrammen for Statens Fiskarbank -
sendt hhv familie-, kultur- og adm.komiteen og 
næringskomiteen, l fra SV sendt Regjeringen. l 
forslag fra Sp, H, KrF, V og S. Bråthen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finansdepartementet. (De statsgaranterte 
banker - garantiordninger under Finansdeparte
mentet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353- 1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

2430 5340 Lån til statsbankene m. v. 
5601 Renterfra statsbankene 
5606 Renter fra Norges Kommunalbank av grunn

kjøps lån 
5607 Renter av Husbankens grunnfond 
5690 Utbytte av statens kapital i Norges Kommu

nalbank 

Il. Alminnelige saker: 
l . Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 

statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1994. 
(Vedlegg: l . Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
30. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 139, S.tid. 
3051, 3053-3054 (28.3.96). 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter
minen 1997. («Den gule bok».) (Innvilgningsram
mer og utlånsrenter; nytt innlånssystem i Husban
ken og Landbruksbanken.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 27, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 445-517,518-523 (finansde
batt 31.10.96). 
(2 forslag bifalt - hhv. fra Sp, H, KrF og V om 
ramme for SNDs grunnfinansieringslån og fra fi
nanskomiteen om etablering av et såkornkapital
fond.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finansdepartementet. (De statsgaranterte 
banker - garantiordninger under Finansdeparte
mentet.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2430 5340 Lån til statsbankene m. v. 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Norges Kommunalbank av grunn

kjøpslån 
5690 Utbytte av statens kapital i Norges Kommu

nalbank 
(l forslag fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråthen 
vedr. kap. 5601 bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens ( departe

mentets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder 
aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer 
m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges 
Bank, for 1995. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 

med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m. v. 2. 
Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvalt
ningen av virksomheter organisert etter lov om 
statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kon
troll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1614, Innst. S. 110, S.tid. 2306, 
2323 (6.2.97). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1997 vedrørende Sta
tens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt 
ramme for grunnfinansieringsordningen. (Kap. 
5601 Renter fra statsbankene.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 189, S.tid. 
3376-3381, 3398 (20.5.97). 

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen 
fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i 
berørte statsbanker som hensyntar bl.a. Boligsam
virkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som be
lønner tiltak hos lånemottagere som reduserer 
statsbankenes utgifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.6.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 91, ref. S.tid. 3592, Innst. S. 288, S.tid. 
4554-4619, 4670 (20.6.97) og avvist. 
(Forslaget fremmet av Sp og SV og sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om Postbank-direktø

rens uttalelse om sammenslåing av Postbanken, 
Husbanken, Kommunalbanken, SND og Land
bruksbanken, S.tid. 2881-2882 (9.4.97). 
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STATSBEDRIFTER 

Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital i statens forret
ningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens forret
ningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

95 l Store Norske Spitsbergen Ku/kompani AlS 
952 Svalbard Samfunnsdrift AlS 
953 Kings Bay Kull Comp. AlS 
955 Norsk Koksverk AlS 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

3. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 950 A/S 
Sydvaranger; kap. 962 A/S Bleikvassli Gruber.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1734-1742 (16.12.93). 
(3 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 955 Norsk Koksverk, innfrielse av garanti
ansvar for miljøtiltak.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

2. Nord- Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 11. januar 1994 vedrørende fylkeskommu
nens holdning til nedlegging av statlige arbeids
plasser. 
Ref. S.tid. 2002 (1.2.94), og vedlagt protokollen. 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
departementenes forvaltning av statens interesser i 
statsbedrifter, aksjeselskaper og statsbanker i 
1992. 
Ref. S.tid. 1869, Innst. S. 109, S.tid. 3009-3010 
(21.4.94). 

4. Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse 
datert 25. april 1994 vedrørende endring av til-

knytningsform for statlige forvaltningsbedrifter. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94), og vedlagt protokollen. 

5. Halsa kommune sender uttalelse datert 29. april 
1994 vedrørende endring av tilknytningsform for 
statlige forvaltningsbedrifter. 
Ref. S.tid. 3353 (9.5.94.), og vedlagt protokollen. 

6. Tilknytningsform for samferdselsbedriftene. (NSB 
og Postverket som forvaltningsbedrifter; etable
ring av Televerket AS.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 163, S.tid. 
3943-3992 (7.6.94). 
(10 forslag fra H, med støtte fra FrP, ikke bifalt. l 
forslag fra Sp og SV, l fra V og l fra FrP ikke 
bifalt. l forslag fra A og KrF, med støtte fra Sp og 
SV, bifalt.) 

7. Forslag fra Lisbeth Ho land og Inge Myrvoll om å 
be Regjeringen foreslå endringer i offentlighets
loven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige 
organers saksbehandling. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 155, S.tid. 
4044-4048, 4070-4071 (8.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

8. Bedrifter hvor staten v/Nærings- og energidepar
tementet har eierinteresser. (Utvikling i perioden 
1988-92.) 
(Vedlegg: l. Oversikt pr. l oktober 1993 over sam
mensetningen av styrer og bedriftsforsamlinger. 2. 
Enkelte aksjeinteresser pr l. januar 1993.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3220, Innst. S. 154, S.tid. 
4087-4093 (9.6.94). 
(2 forslag, henholdsvis fra H og FrP, ikke bifalt.) 

9. AlS Sydvaranger og omstillingen i Sør-Varanger. 
(Førtidspensjonsordning; redegjørelse om omstil
lingsmidlene til Rana.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 3275, lnnst. S. 175, S.tid. 
4254-4268 (13.6.94). 
(3 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I 2 forslag, hen
holdsvis fra SV og H, ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Børre Rønningen om at Statkraft er i 

gang med ei gjennomgripande omorganisering av 
organisasjonen, og kva slags fullmakter foretaket 
har til dette, S.tid. 2455-2456 (2.3.94). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om manglende informa
sjonfra Statkraft til kommunene Tokke, Tinn og 
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Vinje om en stor omorganisering av selskapet som i sterk grad vil berøre dem, S.tid. 3432-3434 
(11.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 (4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital i statens forret
ningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens forret
ningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og 
Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
951 Store Norske Spitsbergen Ku/kompani AlS 
952 Svalbard Samfunnsdriji AlS 
953 Kings Bay Kull Comp. AlS 
954 Sulitjelma Bergverk AlS 

5651 Utbytte på aksjer i selskaper under Land
bruksdepartementet 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
enerigdepartementets forvaltning 

3. Omdanning av Statkorns forretningsvirksomhet til 
statseid aksjeselskap og eiermessig samordning 
med Stormøllen AS. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 300, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1584-1594 (8.12.94). 
(l forslag fra V sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 7 forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 955 Norsk Koksverk, innfrielse av garanti
ansvar for miljøtiltak og kap. 964 Norsk Hydro 
a.s.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 

statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, stats.foretak og 
enkelte organer m. v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1993. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
20. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 94, S.tid. 
2376-2377 (24.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arild Lund om statsforetaket SIVA, 

Selskapet for industrivekst, som ved l 00 prosent 
eierskap og ekstraordinære garantistillelser i 
bedriften Excon har brutt sine vedtekter, S.tid. 
1890-1891 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å bidra til at NATEK 
AlS vederlagsfritt får overta Norsk Forsvarstekno
logi AlS sitt anlegg og kontraktar knytta til avde
linga i Narvik, S.tid. 1971-1972 (25 .1.95). 

3. Sp.spm. fra Syver Berge om det skal vera ein stat
leg oppgave gjennom Statskog SF å byggja seg 
opp til ein stor turistvert ved oppkjøp av fjellstuer, 
S.tid. 2437-2438 (8.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Lisbeth Holand og Reidar Johansen 

om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 
om statsforetak (offentlighets! oven skal gjelde for 
stats foretak). 
Dok. 8: 87, ref. O.tid. 751 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og 
Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

950 AlS Sydvaranger 
951 Store Norske Spitsbergen Ku/kompani AlS 
952 Svalbard Samfunnsdrift AlS 
953 Kings Bay Kull Comp. AlS 

954 Sulitjelma Bergverk AlS 
4170 Statkorn Holding AS 
5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdeparte

mentet 
5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 

energidepartementets forvaltning 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
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Budsjett-kap. : 
5491 Avskriving på statens kapital i statens forret

ningsdrift 
5603 Renter av statens kapital i statens forret

ningsdrift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 

under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
955 Norsk Koksverk.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 50, S.tid. 1528, 
1533 (5.12.95). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med 
statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i 
saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og 
enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, 
herunder Norges Bank, for 1994. 
(Vedlegg: 1. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 
organisert ved særskilt lov. 2. Instruks for Riksre
visjonens kontroll med forvaltningen av virksom
heter organisert etter lov om statsforetak av 
30. august 1991. 3. Instruks for Riksrevisjonens 
kontroll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 139, S.tid. 
3051, 3053-3054 (28.3.96). 

3. Ansattes eierskap i Kongsberg Gruppen ASA. 
(Aksjeemisjon.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 280, S.tid. 

4561 - 4562, 4607-4608 (20.6.96). 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

4. AlS Sydvaranger og omstillingen i Sør-Varanger. 
(Avvikling av selskapets malmbaserte virksomhet 
i 1996, opphør av satlig engasjement innen utgan
gen av 1998; etablering av et næringsutviklings
og eiendomsselskap og et fond for næringssamar
beid med Nordvest-Russland, m.v.) 
(Vedlegg: l. Strategisk Plan 1996-2000. 2. Brev 
av 8.3.96. Søknad om investeringsstøtte og garanti 
for fulltegning av aksjeutvidelse. 3. Finansierings
plan 1996-2000. 4. Avvikling av virksomhet 
knyttet til malmutvinning. Vurdering av konse
kvenser.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 289, S.tid. 
4562-4573, 4608 (20.6.96). (l utsettelsesforslag 
fra SV ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om Norgesmøllene sitt 

oppkjøp av Nordkronen inneber ei landbrukspoli
tisk kursendring, S.tid. 927 (15.11.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Lisbeth Holand og Reidar Johansen 

om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 
om statsforetak ( offentlighetsloven skal gjelde for 
stats foretak). 
Dok. 8: 87 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 40, O.tid. 217-218 (7.3.96) og vedtatt 
sendt Regjeringen til utredning og uttalelse. 

1996-97 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet og 
Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid.1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

95/ Store Norske Spitsbergen Ku/kompani AlS 
952 Svalbard Samfunnsdrift AlS 
953 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdeparte
mentet 

5656 Aksjer i andre selskaper under Nærings- og 
energidepartementets forvaltning 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

549 l Avskriving på statens kapital i statens forret
ningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens forret
ningsdrift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endret tilknytningsform for Postverket og NSBs 

trafikkdel m.m. (Omdannes til særlovselskaper fra 
1.12.96; NSBs biltrafikk som aksjeselskap, NSBs 
kjøreveg nytt navn- Jernbaneverket; Postbankens 
eierforhold og forretningsstrategi.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 65, Innst. S. 31, S.tid. 
783-814, 853-855 (14.11.96). 
(8 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om en 
vurdering av Postbankens forretningsstrategi 
bifalt.) 
(Jf. IV, 1.) 

2. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 955 Norsk Koksverk.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 65, S.tid. 1715, 
1734-1735 (16.12.96). 

3. Interp. fra Per-Kristian Foss om interessekonflik
ter som er en følge av statlige maktkonsentrasjo
ner og konkurransetilsynets rolle. 
S.tid. 2140-2148 (28.1.97). 

4. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens ( departe
mentets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder 
aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer 
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m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges 
Bank, for 1995. 
(Vedlegg: l. Instruks for Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statens interesser i statsbe
drifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. 
Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvalt
ningen av virksomheter organisert etter lov om 
stats foretak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kon
troll vedrørende Norges Bank.) 
Dok. 3: 4, ref. S.tid. 1614, Innst. S. llO, S.tid. 2306, 
2323 (6.2.97). 

5. Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 
1997. (Nærings- og handelsdepartementet- mil
jøtiltak på tomta til Norsk Jern Eiendom as.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 141, S.tid. 
2807, 2822 (21.3.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erna Solberg om problemet med å få 

kvinner i ledende stillinger, og en strategi for å 
endre på dette f.eks . i de store statseide bedriftene, 
S.tid. 2705 - 2706 (12.3.97). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Lov om statens postselskap. 2. Lov om statens 

jernbanetrafikkselskap. 3. Lov om endringer i 
andre lover som følge av lov om statens postsel
skap og lov om statens jernbanetrafikkselskap 
m.m. 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 77-98 
(14.11.96), Besl. O. 9, lO, 11, L. tid. 7-8 (20.11.96). 
Lov av 22. november 1996. 
(l forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, l.) 

2. Forslag fra Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll 
om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 
om statens postselskap og lov av 22. november 
1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap. 
Dok. 8: 56, ref. O. tid. 512, Innst. O. 84, O.tid. 783, 
791 (29.5.97), Besl. O. 103, L.tid. 52 (5.6.97). Lov 
av 13. juni 1997. 



-639- Statsbudsjettet 

STATSBUDSJETTET 

Se også: AKSJER, AVGIFTER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, PRISER, SKATTER, STATSLÅN, 
SÆRAVGIFTER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Finansministerens redegjørelse for statsbudsjettet 
1994 (finanstalen). S.tid. 65-71 (13.10.93), S.tid. 
431-622 (finansdebatt 11.11.-12.11.93). 

2. Nasjonalbudsjettet 1994. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. Vedlegg til innst.: l. 
Brev av 15.10.93 fra finansministeren- rettelser til 
St.meld. 1.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I (fi
nansinnstilling), S.tid. 431-630 (finansdebatt 
11.11.-12.11.93). 
(59 forslag, hvorav 5 oversendt Regjeringen: l fra 
H, FrP og V, l fra Sp, SV og RV, l fra H, KrF, FrP 
og V, l fra H og l fra SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT. l forslag fra RV sendt kommunal
komiteen. Resten ikke bifalt.) 
(Jf. sak 34.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter
minen 1994. (<<Den gule bok».) (Budsjettforlik 
mellom A og KrF.) 
(Vedlegg: L Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988-1994. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for L halvår 1992 
og 1993. 3. Stillinger i staten. Vedlegg til innst.: 2. 
Brev av 4.1L93 fra finansministeren- rettelser til 
St.prp. L) 
St.prp. l, ref. S.tid. 71, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 431-630 (finansdebatt 11.11.-
12.11.93). 
(59 forslag- se forrige sak.) 

4. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1994, 
B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1994, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1994, D. 
Endring av vedtak av 3. november 1992 om Stor
tingets skattevedtak for inntektsåret 1993. E. 
Avgifter o.a. til folketrygden for 1994 og F. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangsnæringen for 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1991. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 431-641 (finansdebatt 
11.11.-12.11.93). 
(34 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 643-649 (15.11.93). 
(2 forslag fra RV og l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1994. 2. Videre organisering av 
Tinglysingsdatas virksomhet.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
(17 forslag, hvorav 16 ikke bifalt og l forslag fra V 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Justisdepartementet: l. 
Oversikt over forslag til bevilgninger til sivilt 
beredskap 1994.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 744-791 (18.11.93). 
(20 forslag - ingen bifalt.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Administrasjons
departementet, Finans- og tolldepartementet, So
sial- og helsedepartementet, Landbruksdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 4. Tilskudd over departementets budsjett 
til regulering av forbrukerprisene, lovfestet 
momskompensasjon og Landbruksdepartementets 
budsjett til gjennomføring av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og 
andre fordringer 

(9 forslag - ingen bifalt.) 
9. Tollavgifter for 1994. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 809-811 (19.11.93). 
10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. Redegjørelse for miljøprofilen i 
budsjettforslaget. 2. og 3. Inntektssystemet. Til
skudd til fylkeskommunene og kommunene 1994. 
Vedlegg til innst.: 1.-2. Brever av 1.11. og 4.11.93 
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fra Kommunal- og arbeidsdepartementet med kor
reksjoner til St.prp.l. 3.-6. Brever av 1.11., 2.11., 
5 .11. og 9 .Il. 93 fra departementet med svar på 
spørsmål stilt av kommunalkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
(36 forslag, hvorav 2 fra SV og l fra H sendt 
Regjeringen -se REGJERINGEN OVERSENDT 
og 4 forslag fra A bifalt. Resten ikke bifalt.) 
(Jf. sak 34.) 

11. Svalbardbudsjettet 1994. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste forslag til 
direkte utgifter på Svalbard for 1994 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett, og de viktigste an
slag over inntekter fra Svalbard for 1994 som inn
går i det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 890-894 (23.11.93). 

12. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1994. 
Budsjett-innst. S. 3. Tillegg 1, S.tid. 890-894 
(23.11.93). 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1994. 
2. Overføringer av bilateral og multi-bi bistand til 
enkelte land i 1992 og 1993. 3. Bistandsbudsjettet 
fordelt på ulike bistandstyper i 1993 og 1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
(13 forslag- ingen bifalt.) 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-. utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
(38 forslag, hvorav 5 sendt Regjeringen: 3 fra H 
og FrP, l fra H, SV og FrP og l fra Sp, SV og KrF, 
samt l forslag til vedtak fra kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 2 forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt.) 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Samferdselsdepartementet og Fiskeride
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-IIIO (25.11.93). 
(46 forslag, hvorav l fra RV sendt Regjeringen
se REGJERlNGEN OVERSENDT l. l forslag fra 
Sp, H, SV og FrP bifalt og l forslag fra Sp, H, SV, 
KrF og FrP bifalt.) 

16. Avgiftsvedtakfor 1994. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. Inntatt i innst.: Brev av 
6.11.93 fra finansministeren til As stortingsgruppe 
og brev av 4.11.93 fra International Air Transport 
Association (IATA) til finanskomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
(51 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF, V og RV 

sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I og l forslag fra Sp, H, KrF og FrP 
bifalt.) 
(Jf. sak 34.) 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Sosial- og helsedepartementet, 
Barne- og familiedepartementet og Administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Miljøomtale. 2. Prosjekter under Stats
bygg som ble ferdigstilt i 1992. 3. Salg, makeskifte 
og annen overdragelse etter fullmakt. Særskilt 
vedlegg til St.prp. l for Barne- og familiedeparte
mentet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
( 40 forslag, hvorav l fra SV sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT l. 8 forslag 
bifalt: l fra Sp og KrF, l fra H og FrP, l fra Sp, H, 
og KrF, l fra Sp, H, SV og FrP, 2 fra H og SV, 1 fra 
Sp, H, SV og KrF og l fra komiteen.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Av edel årgang. Eldrepolitiske 
tiltak.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(42 forslag, hvorav 2 fra Sp-se REGJERINGEN 
OVERSENDT og l fra Sp, SV og KrF sendt kom
munalkomiteen. 6 forslag bifalt: henholdsvis fra 
A,H,KrF og FrP; A,Sp og KrF; A og KrF; 
Sp,H,SV og KrF; Sp,H,KrF og FrP og fra 
Sp,H,SV og FrP.) 
(Jf. neste sak.) 

19. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93 ). 
(Jf. forrige sak.) 

20. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. Miljø
verndepartementet m.m. 
(Vedlegg til St. prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: Den finansielle utviklingen i Konse
sjonsavgiftsfondet og Måravgiftsfondet og Sær
skilt Vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, 
tillatelser meddelt i 1992. Særskilt vedlegg til 
St.prp. l for Miljøverndepartementet: Grønn bok 
1994. Miljøtiltak i statsbudsjettet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
(24 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra FrP og fra H, Sp og FrP - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. Resten ikke bifalt.) 

21. Utbytte av statens kapital i Norges Kommunal
bank. (Kap. 5690.) 
Budsjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1418-1419 
(1.12.93). 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Nærings- og ener-
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gidepartementet, Fiskeridepartementet og Land
bruksdepartementet m.m. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Vedtekter for Landbrukets utviklingsfond. 
Vedlegg til innst.: Brev fra Landbruksdeparte
mentet datert november 1993. (Inkurie i St.prp. 
1.)) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
(39 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra SV og KrF og fra KrF - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l. Resten ikke bifalt.) 

23. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

24. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 5608 
Renter av lån til statsforetak, økt anslag for inn
tekter fra Statkraft SF.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 6. Tillegg 2, S.tid. 1538 (7.12.93). 

25. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Overføring av midler til kap. 572 Utgifts
utjevnende tilskudd til fylkeskommuner i forbin
delse med avvikling av stykkprisforsøket ved sy
kehus i Hordaland.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg l, S.tid. 1595-1596 (9.12.93). 

26. Støttet i/tak for fiskerinæringa for 1994. 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1529, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1724-1729 (16.12 .93). 
(l forslag fra SV oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

27. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 950 A/S 
Sydvaranger; kap. 962 A/S Bleikvassli Gruber; 
kap. 3900 Næringsdepartementet, tilbakeføring av 
midler fra A/S Horten Verft under avvikling.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1734-1742 (16.12.93). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

28. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 934 
Energi- og vassdragsforvaltning; kap. 936/3936 
Hjemfalte anlegg; kap. 3929 Konsesjonsavgifts
fondet; kap. 2440/5440 Statens direkte økono
miske engasjement i petroleumsvirksomheten; 
kap. 3961 Statkraft SF; kap. 5655 Aksjer i Den 
norske stats oljeselskap a.s.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1743-1745 (16.12.93). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

29. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet - Sysselsetting i 
forbindelse med Glomjjordutbyggingen. (Drifts
sentral i Narvik.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra departementet til 
energi- og miljøkomiteen.) 

St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 3, S.tid. 1745 - 1753 (16.12.93), og 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 

30. Endringer på Miljøverndepartementets budsjett
forslag for 1994 som følge av at Statens kartverk 
blir forvaltningsbedrift, m.m. (Stillingshjemler til 
Norsk Polarinstitutt.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 888, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg l, S.tid. 1753-1754 (16.12.93). 

31. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 
under Barne- og familiedepartementet og Kommu
nal- og arbeidsdepartementet - om organiserin
gen av et forvaltningsapparat for forbrukersikker
het. (Kap. 537 Elektrisitetstilsynet, etablerings
kostnader mot innsparing på kap. 800, 861 og 
869.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg 2, S.tid. 1764 (16.12.93). 
(Jf. neste sak.) 

32. Endringer på forslag til statsbudsjettet for 1994 
under Barne- og familiedepartementet og Kom
munal- og arbeidsdepartementet- om organiserin
gen av et forvaltningsapparat/or forbrukersikker
het. (Overføring av midler fra kap. 800, 861 og 
869 til kap. 537 Elektrisitetstilsynet.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l , S.tid. 1765 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

33. Nasjonalbudsjettet 1994. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 71 , Budsjett-innst. S. Il (sal
deringsinnstillingen), S.tid. 1766-1868 (salde
ringsdebatt 17 .12.93). 

34. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1994. (Rentereduksjon i statsbankene; reduk
sjon i verftsstøtten; økt integreringstilskudd for 
flyktninger fra Bosnia; reduksjon i beredskapsbe
vilgningen; tilskudd til Oslo indre øst; tilskudd til 
sysselsetting av sjøfolk m.m.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1529, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1766-1868 
(salderingsdebatt 17.12.93). 
( 43 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, hen
holdsvis l fra SV og RV, l fra Sp og RV og l fra H, 
SV og FrP- se REGJERINGEN OVERSENDT l. 
3 forslag fra Sp, H, KrF, FrP og V bifalt.) 

35. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1994. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1766-1838, 1868 
(17.12.93). 

36. Revidert nasjonalbudsjett 1994. 
(Vedlegg: l. Brev fra Norges Bank til Finansde
partementet 19. april 1994. 2. Budsjettanslagene 
for 1993. 3. Tabellvedlegg. 18 vedlegg til innst.: 
Brevveksling mellom Finansdepartementet v/Sig
bjørn Johnsen og partigrupper i Stortinget vedr. 
forslag om hev. til næringsmiddelindustrien frem-
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satt under finanskomiteens behandling.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3354, Budsjett-innst. S. IV, 
S.tid. 4572-4646 (17.6.94) og vedlagt protokol
len. 
(Jf. Il, 7.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1994. Innst. S. 2, 
S.tid. 251-262 (25.10.93). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit
ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Bevilgningsendringer på 
bakgrunn av arbeid med forbedring av budsjett
og økonomistyringsrutiner, samt etterslep og beta
lingsforpliktelser knyttet til tilskuddsordninger.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 889, Innst. S. 21, S.tid. 
1527-1528 (6.12.93). 

3. Endringer i bevilgninger m. v. under forsvarsbud
sjettet for 1993. (Omgrupperinger; Forsvarets 
relokalisering Gardermoen; FN-tjenesten; verne
pliktig personell med befals grad under første
gangstjeneste; overføring av midler fra kap. 1790 
Kystvakten til kap. 1760.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 641, Innst. S. 26, S.tid. 
1531-1535 (7.12.93). 

4. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1992. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1992. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 24, 
S.tid. 1535 (7.12.93). 

5. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjet
tet for terminen 1993. (Omgrupperinger.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 32, S.tid. 
1591-1593 (9.12.93). 

6. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1993. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1258, Innst. S. 56, S.tid. 
1766-1842(salderingsdebatt 17.12.93). 

7. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på stats
budsjettet 1994. (Ekstrabev. til sykehus; studie-

lånsrente; nye studieplasser; bostøtte for eldre; 
omstillingstiltak i næringsmiddelindustrien; 
avtalefestet pensjon - privat sektor; sykkel-VM; 
gjeldssanering - borettslag; økt tobakkavgift og 
motorvognavgifter; økt produksjonsavgift på 
strøm; avgiftsfritak for sikkerhetsutstyr i biler; 
endr. formuesskatt; reduksjon av Statens Banksik
ringsfond.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 200, S.tid. 
4572-4694 (17.6.94). (139 forslag fra 33 ulike 
fraksjoner, hvorav 5 sendt Regjeringen, henholds
vis 3 fra KrF, l fra RV og l fra Stephen Bråthen. 2 
forslag bifalt, henholdsvis om reduksjon i Statens 
Banksikringsfond og om utvalg til å vurdere stats
bankenes rolle.) 
(Jf. l, 36.) 

8. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1993. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1993. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1994 - Lovendringer. (Endr. i 

beløpsgrenser for minstefradrag, klassefradrag, 
særfradrag for alder og foreldrefradrag; skatte
messig likebehandling av gifte og samboende pen
sjonister; refusjonslån til dekning av forskudds
skatt på beregnet personinntekt fra aksjeselskap 
og kommandittselskap; fastsetting av satser for 
inntektsskattøren; ansattes kjøp av aksjer eller 
grunnfondsbevis til underkurs - oppheving av 
adgang til utsettelse av fordelsbeskatning; oppret
ting av lovtekster.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 10-25 
(3.12.93), Besl. O. 2, 3, 4, 5, L.tid. 4-5 (7.12.93). 
Lov av 17. desember 1993. 
(18 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV og RV 
sendt Stortinget - ikke bifalt. Resten ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. l, 2.) 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Finansministerens redegjørelse for statsbudsjettet 

1995 (finanstalen). 
S.tid. 25-31 (4.10.94), S.tid. 571-738 (finansde
batt 27.10. -28.10.94). 

2. Nasjonalbudsjettet 1995. 
(Vedlegg: l. Generasjonsregnskap. 2. Ta
bellvedlegg. Vedlegg til innst.: Brev av 11.10.94 
fra Finansdepartementet til Stortinget- rettelser til 
St.meld. l.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (fin
ansinnstillingen), S.tid. 571-744 (finansdebatt 
27.10.- 28.10.94). 
( 44 forslag, hvorav l fra KrF sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT l. 2 forslag 
bifalt, henholdsvis fra H, V og Stephen Bråthen 
om boligbeskatning og fra Sp, H og KrF om fol
ketrygden.) 

3. Statsbudsjettet medregnet.folketrygden budsjetter
minen 1995. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989-1995. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1993 
og 1994. 3. Stillinger i staten. Vedlegg til innst.: 
Brev av 13.10.94 fra Finansdepartementet til Stor
tingets presidentskap- rettelser til St.prp. 1.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 571-744 (finansdebatt 
27.10.- 28.10.94). 
( 44 forslag - se forrige sak.) 

4. A. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1995, 
B. Fastsettelse av den kommunale og fylkeskom
munale inntektsskattøren for inntektsåret 1995, C. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for 1995, D. 
Avgifter o.a. til folketrygden for 1995 og F. Pro
duktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangstnæringen for 1995. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatter og avgifter til stats
kassen: l. Skatteligningen for inntektsåret 1992. 2. 
Oversikt over skatte- og avgiftsspørsmål under 
utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 571-738, 744-755 (fi
nansdebatt 27.10.-28.10.94). 
(30 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 758-760 (31.10.94). 
(2 forslag fra RV ikke bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til bevilgninger 
til sivilt beredskap 1995. 2. Regulering av embets
distrikter (lagsokn). 3. Materiellplan fram mot år 
2000 - Politioperativt materiell i politi- og lens
mannsetaten.) 

Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799, 800-801 
(31.10.94). 
(23 forslag, hvorav 2 bifalt, henholdsvis fra SV og 
fra KrF. l forslag til vedtak fra justiskomiteen 
bifalt.) 

7. Svalbardbudsjettet 1995. 
(Vedlegg: l. Oversikt over de viktigste forslag til 
direkte utgifter på Svalbard og anslag over inntek
ter fra Svalbard for 1995 som inngår i det ordinære 
statsbudsjett. 2. Oversiktskart over Svalbard utar
beidet ved Norsk Polarinstitutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 802-805 (1.11.94). 

8. Budsjettet for Norsk Polarinstitutt i 1995. Bud
sjett-innst. S. 3. Tillegg 1, S.tid. 802-805 
(1.11.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31. desember 
1994. 2. Makroøkonomiske og sosiale indikatorer 
i land Norge gir bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
(15 forslag - ingen bifalt.) 

l O. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Justisdepartementet: l. 
Oversikt over forslag til bevilgninger til sivilt 
beredskap 199 5.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 860-905 (1.11.94). 
(29 forslag, hvorav 4 bifalt, henholdsvis 2 fra A og 
SV, l fra Sp og KrF og l fra Stephen Bråthen. l 
forslag fra Stephen Bråthen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet m.v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. og 2. Inntektssystemet. Tilskudd 
til fylkeskommunene og kommunene. 3. Redegjø
relse for miljøprofilen i budsjettet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
(39 forslag, hvorav 2 bifalt, henholdsvis fra KrF 
og fra Sp og KrF. 2 forslag fra Christiansen sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
(48 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, hen
holdsvis l fra H, SV og Christiansen, l fra H og 
Christiansen og 2 fra RV. 2 forslag bifalt, hen
holdsvis fra H og KrF og fra Sp, H, SV og Chris
tiansen.) 
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13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Administrasjons
departementet, Finans- og tolldepartementet, So
sial- og helsedepartementet, Landbruksdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 4. Tilskudd over departementets budsjett 
til regulering av forbrukerprisene, lovfestet 
momskompensasjon og Landbruksdepartementets 
budsjett til gjennomføring av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5 605 Renter av stats kassens kontantbeholdning og 
andre fordringer 

(12 forslag - ingen bifalt.) 
14. Tollavgifter for 1995. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1053-1056 ( 4.11.94). 
15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Fiskeridepartementet og Samferdselsde
partementet. (Endringer i programkategori- og 
kapittelstruktur.) 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
(38 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Sp, SV og KrF og fra RV. l forslag fra 
RV sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen. l 
forslag fra H bifalt.) 

16. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Sosial- og helsedepartementet, 
Barne- og familiedepartementet og Administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Miljøomtale. 2. Prosjekter under Stats
bygg som ble ferdigstilt i 1993. 3. Salg, makeskifte 
og annen overdragelse etter fullmakt. Særskilt 
vedlegg til St.prp. l for Barne- og familiedeparte
mentet: Tiltak for barn og ungdom. Vedlegg til 
innst.: Svarbrev av 1.11. 94 fra Kulturdepartemen
tet v/statsråden til familie-, kultur- og administra
sjonskomiteen vedr. videogramgebyr.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
(37 forslag, hvorav 6 sendt Regjeringen, hen
holdsvis 2 fra Sp, SV og KrF, l fra Sp og KrF, l fra 
Sp, l fra SV og l fra RV. 4 forslag bifalt, hen
holdsvis l fra Sp, H, SV og KrF, 2 fra H og l fra 
KrF.) 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Miljø
verndepartementet m.m. 
(Vedlegg til St.prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: Den finansielle utvikling i Konsesjons
avgiftsfondet og Måravgiftsfondet og Særskilt 
vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatel
ser meddelt i 1993. Vedlegg til St.prp. l for Mil
jøverndepartementet: Samlet oversikt over miljø-

vern innsatsen på ulike departementers budsjetter i 
1995 og Særskilt vedlegg: Grønn bok. Miljøtiltak i 
statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: 2 brev av 21.10. 
og 24.10.94 fra Miljøverndepartementet og l brev 
av 25.10 fra Nærings- og energidepartementet.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
(25 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Sp og uavh. - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. 8 forslag bifalt, henholdsvis 2 fra 
A, 3 fra H, l fra SV og 2 fra V.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
( 49 forslag, hvorav 6 bifalt, henholdsvis l fra Sp, 
H, KrF og FrP, l fra H, SV, KrF og FrP, l fra Sp, H 
og KrF, l fra H og SV, l fra SV og l fra V. 5 for
slag til vedtak fra komiteen bifalt. 2 forslag fra Sp 
sendt Regjeringen.) 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Nærings- og ener
gidepartementet, Kommunaldepartementet, Fis
keridepartementet og Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Protokoll fra Fase Il i jordbruksforhandlingene 
1994.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
(32 forslag, hvorav 5 sendt Regjeringen, hen
holdsvis l fra Sp, H og KrF, 3 fra Sp, SV og KrF 
og l fra SV - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. l forslag fra Sp og KrF bifalt.) 

20. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
902 Justervesenet; kap. 946 Støtte til skipsbyg
ging; Kap. 2420 Statens nærings- og distriktsut
viklingsfond.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 

21. Avgiftsvedtak for 199 5. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
(53 forslag - ingen bifalt.) 

22. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2800/5800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 6. Tillegg l, S.tid. 1468 (11.11.94). 

23. Omdanning av Statkorns forretningsvirksomhet til 
statseid aksjeselskap og eiermessig samordning 
med Stormøllen AS. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 300, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1584-1594 (8.12.94). 
(l forslag fra V sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 7 forslag ikke bifalt.) 

24. Endringer av forslag til statsbudsjett for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
930/3930, 931/3931, 2440/5440 og kap. 5655.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
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S. 9. Tillegg 2, S.tid. 1597, 1599-1600 (8.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

25. Fastsetting av kapitalbalanse, m.m. i Statens kart
verk. 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg l, S.tid. 1597, 1600-1601 (8.12.94). 

26. Støtte ti/tak for fiskerinæringa for 199 5. 
St. prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 1607, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1702-1705 (20.12.94). 

27. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1995. (Budsjettforlik mellom A og SV, og 
mellom A og KrF; næringslivspakke; redusert ar
beidsgiveravgift; momsøkning; styrking av kom
mune- og helsesektoren.) 
(Vedlegg: l. Oppnevning av en «grønn skattekom
misjon>>. 2. Om fordelingen av eiendom, formue, 
inntekt og lønnet og ulønnet arbeid mellom kvin
ner og menn i Norge. 3. Tabellvedlegg.) 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1607, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1729-1792, 
1797-1838 (salderingsdebatt 21.12.94). 
(78 forslag, hvorav 5 bifalt, henholdsvis l fra Sp, 
KrF, V og Bråthen, l fra Sp, H, KrF og Bråthen, l 
fra Sp, H, V og Bråthen og 2 fra Sp, H, KrF, V og 
Bråthen. l forslag fra Stephen Bråthen sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
L) 
(Jf. Il, 12.) 

28. Nasjonalbudsjettet 1995. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjettinnst. S. Il (sal
deringsinnstillingen), S.tid. 1729-1792, 1797-
1838 (salderingsdebatt 21.12.94). 

29. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1995. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1729-1792, 
1838-1839 (21.12.94). 

30. Revidert nasjonalbudsjett 1995. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3279, Budsjett-innst. S. IV, 
S.tid. 4325-4388 (19.6.95). og vedlagt protokol
len. 
(Jf. Il, 12.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1995. 
Innst. S. l, S.tid. 79-91 (11.10.94). 

2. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1993. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnskapet for 
1993. IL Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (1993-94), 

Innst. S. 16, S.tid. 571-738, 755 (finansdebatt 
27.10.-28.10.94) og vedlagt protokollen. 

3. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 2800/5800 Statens petroleumsfond; kap. 
5341 Avdrag på utestående fordringer, SND; kap. 
5608 Renter fra statsforetak, Statnett SF og Stat
kraft SF.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 30, S.tid. 1468 
(11.11.94). 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger- økning i bev. til Midtøsten, til
tak for palestinere, til gjeldslettetiltak og multila
terale organisasjoner; reduksjon i ubrukt bev. 
1993, overført til1994 og i ordinær bev. 1994.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 800, lnnst. S. 32, S.tid. 
1469-1471 (30.11.94). 

5. Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbud
sjettet for 1994. (Omgrupperinger; store nyanskaf
felser til oppfylling av krigsstrukturen; tilbakebe
taling av infrastrukturmidler; tilskudd til Det nors
ke sivile luftfartsmuseum Bodø; førtidspensjone
ring av sivile; finansiering av Norske Reserveoffi
serers Forbunds arrangement CIOR-kongressen 
Lillehammer 1996.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 800, Innst. S. 50, S.tid. 
1554-1561 (6.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

6. Endringer i bevilgninger under programområdene 
28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helse
vern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 
1994. (Omgrupperinger- oversikt over tilleggsbe
vilgninger vedtatt i løpet av året, og over F alke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St. prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 57, S.tid. 
1680-1682 (16.12.94). 

7. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1994. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. 1. Oversikt over endrin
ger i statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994. 
2.-3. Øking av utgifter, nedsettelse av utgifter, 
vedtatt etter eller foreslått etter salderingen 
17. desember 1993. 4.-5. Øking av inntekter, ned
settelse av inntekter, vedtatt eller foreslått etter 
salderingen 17. desember 1993. 6. Endring av 
utgifter i henhold til S. Il vedtak av 17. desember 
1993. 7. Oversikt over endringer i statens forret
ningsdrift og statlig petroleumsvirksomhet. 8. 
Totale endringer i forhold til S. Ill (1993-94). 9. 
Oversikt over skatter og avgifter. 10. Oversikt 
over statsbudsjettet medregnet folketrygden for 
budsjetterminen 1994.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 76, S.tid. 
1729-1797 (salderingsdebatt 21.12.94) og enstem
mig bifalt. 

8. Forslag fra Carl I. Hagen til ny§ 75 a i Grunnlo
ven. (Balanse i statsfinansene.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 10, ref. S.tid. 71 
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(13.10.93), Innst. S. 87, S.tid. 2583-2587 
(14.3.95). 
(Forslaget ikke bifalt med 116 mot 7 stemmer.) 

9. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1993. Saker for desisjon av Stortinget og andre 
regnskapssaker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser.) 
(Vedlegg: inntatt i innst: Svarbrev av 27.1.95 fra 
Nærings- og energidepartementet vedr. statens 
salg i Brage-feltet og omsetning av SDØE-an
deler, og svarbrev av 6.2.95 fra Riksrevisjonen 
vedr. Postgiros regnskap.) 
Dok. l, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 98, S.tid. 
2630-2644 (21.3.95). 
(l forslag fra A til desisjon vedr. Postverkets enga
sjement i Norvans AS ikke bifalt med 49 mot 34 
stemmer.) 

l O. En gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene 
til statsregnskapene for 1988-1992 desidert «Til 
observasjon». 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 28 .l l. 94 fra 
Sosial- og helsedepartementet, brev av 3.4.95 fra 
kontroll- og konstitusjonskomiteen til Sosial- og 
helsedepartementet, og svarbrev av 6.4.95 fra So
sial- og helsedepartementet - alle vedr. trygdeeta
tens IT-prosjekt TRESS-90.) 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 2079, Innst. S. 131, S.tid. 
3132-3138, 3200 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

11. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger på u-hjelpsbudsjettet; ekstrabev. 
til Midtøsten; parallell finansieringsordningen.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 18.5.95 fra uten
rikskomiteen til bistandsministeren og svarbrev av 
23.5.95 fra bistandsministeren til utenrikskomi
teen, begge vedr. hev. til særskilte miljøtiltak i 
Asia.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 187, S.tid. 
3685-3687, 3722-3724 (6.6.95). 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra H og l fra Sp, SV 
og KrF.) 

12. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på stats
budsjettet 1995. (Satsingsområder: utdanning, 
politi og helsevesen.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: Nedsettelse av utgifter i 
henhold til Budsj.innst.S. Il (94-95) og stortings-

vedtak av 21. desember 1994.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 220, S.tid. 
4325-4424 (19.6.95). (157 forslag fra 37 fraksjo
ner, hvorav 6 bifalt: 4 fra Sp, H, KrF, V og Bråt
hen, l fra H og l fra Sp og KrF (se ST ATSFOR
V AL TNING Il, 8). l forslag fra RV sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT.) 
(Jf. I, 27 og 30.) 

13. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett- tenninen 1994. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnskapet for 
1994. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at økte inntekter i 

forhold til budsjett skulle brukes på tiltak for økt 
sikkerhet og regularitet på kortbanenettet, S.tid. 
313-314 (19.10.94). 

2. Spm. fra Stephen Bråthen om Presidentskapets 
korrigering av fraksjonsmerknader hvor betegnel
sen «fridemokratene» var blitt benyttet i finans
innstillingen, S.tid. 616-617 (27.10.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1995 - Lovendringer. (Justering 

av beløpsgrenser for minstefradrag, foreldrefra
drag og i skattereduksjonsregelen for skattytere 
med liten skatteevne; endr. i boligbeskatningen i 
forbindelse med «solidaritetsmilliarden»; lovfes
ting av bruk av O-nummer i folkeregisterloven; 
beskatning av livrenter - sanksjon ved vilkårs
brudd; beskatning av kostbesparelse ved tjeneste
reiser.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7 .11. 94 fra finans mi
nisteren til Stortinget vedr. boligbeskatning.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 14, Innst. O. 8, O.tid. 117-126 
(11.11.94), Besl. O. 10, 11, 12, L.tid. 16-17 
(30.11.94). Lov av 16. desember 1994. 
(19 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget- ingen 
bifalt.) 
(Jf. I, 27.) 

1995-96 
l. Budsjett-saker: 

l. Finansministerens redegjørelse for statsbudsjettet 
1996 (finanstalen). 
S.tid. 25-31 (4.10.95), S.tid. 463-607 (finansde
batt 1. - 2.11.95). 

2. Nasjonalbudsjettet 1996. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. Vedlegg til innst.: 

Brev av 18.10.95 fra Finans- og tolldepartementet 
v/statsråden til Stortinget - rettelser til St.meld. L. 
Utrykte vedlegg: Utredninger fra Statsbankutval
get og Spare- og egenkapitalutvalget, med 
høringsuttalelser. (Jf. NOU 1995: 11 Statsbanker 
under endrede rammevilkår. Leder Per Kleppe. 
NOU 1995: 16 Fra sparing til egenkapital. Leder 
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Hermod Skånland.)) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (fin
ansinnstillingen), S.tid. 463-607, 608-615 (fi
nansdebatt l.-2.11.95). 
( 40 forslag; 2 trukket, l fra RV og l fra H og KrF 
sendt hhv. familie-, kultur- og adm.komiteen og 
næringskomiteen, og l fra SV sendt Regjeringen. l 
forslag fra Sp, H, KrF, V og S. Bråthen om pen
sjonssparing med skattefradrag i bank bifalt.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter
minen 1996. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1990-1996. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1994 
og 1995. 3. Stillinger i staten. Vedlegg til innst.: 
Brev av 11.10.95 fra Finans- og tolldepartementet 
til Stortinget- rettelser til St.prp. 1.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I (finans
innstillingen), S.tid. 463-607, 608-615 (finans
debatt 1.-2.11.95). 
( 40 forslag - se forrige sak.) 

4. A. Endring i Stortingets skattevedtak av 28. okto
ber 1994 for inntektsåret 1995, B. Endringer i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fastsettelse 
av den kommunale og fylkeskommunale inntekts
skattøren for inntektsåret 1995, C. Endring i Stor
tingets vedtak av 28. oktober 1994 om fellesskatt 
til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1995, D. 
Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1996, E. 
Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommu
nale inntektsskattøren for inntektsåret 1996, F. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntekts
året 1996, G. Fastsetjing av avgifter o.a. til folke
trygda for 1996 og H. Produktavgift til folketrygda 
for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1993. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 463-607, 615-626 (fi
nansdebatt 1.-2.11.95). 
(31 forslag, hvorav l3 trukket og l fra SV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
I. De øvrige ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17.10.95 fra 
Riksrevisjonen til Stortinget vedr. godtgjørelse til 
Riksrevisorkollegiets medlemmer.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 628-634, 636 
(7.11.95). 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra FrP og l fra RV.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg: Gebyrpolitikken i Brønnøysundregi
stra.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 

(20 forslag, hvorav l fra A og SV bifalt. 3 forslag 
til vedtak fra justiskomiteen bifalt.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 703-741 (8.11.95). 
(17 forslag, hvorav l fra KrF bifalt. l forslag til 
vedtak fra komiteen - om et revidert kostnads
overslag for etablering av to selvstendige feltba
taljoner under DKSV- bifalt med 69 mot 65 stem
mer.) 

8. Svalbardbudsjettet 1996. 
(Vedlegg: l. Oversikt over dei viktigaste forslaga 
til direkte utgifter på Svalbard og dei viktigaste 
overslaga over inntekter frå Svalbard for 1996 som 
inngår i det ordinære statsbudsjettet. 2. Oversikts
kart over Svalbard utarbeidd ved Norsk Polarinsti
tutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 741-742, 768-770 
(8.11.95). 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet m. v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1996. 
2. Makroøkonomiske og sosiale indikatorer i noen 
land Norge gir bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
(16 forslag, hvorav l fra Sp og KrF bifalt.) 

1 O. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Samferdselsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
(38 forslag; 2 bifalt - l fra A og l fra Sp, SV og 
KrF- og 2 sendt Regjeringen, hhv. fra RV og fra 
Oscar D. Hillgaar. 2 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt.) 

11. Avgiftsvedtak for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
( 49 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 22.) 

12. Tollavgifter for 1996. 
(Vedlegg til St.prp. l Om tolltariffer: l. Nasjonale 
tariffoppdelinger og visse tollnedsettelser. 
2. Internasjonale tariffoppdelinger. 3. Søknader 
og forslag til endringer i tollsatsene i tolltariffen. 
4. Tollkvoter etter kompensasjonsforhandlingene 
med EU. Vedlegg til innst.: Brev av 2.11.95 fra fi
nansminister Sigbjørn Johnsen til Stortinget- ret
telser og visse merknader til St.prp. l Om tollav
gifter. Utrykt vedlegg: Brev av 4.9.95 fra Justis
departementet om forholdet mellom Grunnlovens 
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§ 75a og Stortingets delegering av beskatnings
myndighet.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919-922 
(l 0.11.95). 
(4 forslag, hvorav l fra H, KrF, V og Stephen Bråt
hen bifalt. l forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt.) 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet: L Omorganisering av 
sosialpolitiske forskningsinstitutter i Oslo. Il. Om
organisering av de utenrikspolitiske forskningsin
stitutter i Oslo-regionen. Ill. Oversikt over forde
lingen av prestestillinger, kateket- og sognedia
konstillinger i landets prestegjeld. Vedlegg til 
innst.: Brev av 26.10.95 fra statsråd Gudmund 
Hernes til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen vedr. statstilskudd til private skoler.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
( 45 forslag; l fra RV sendt Regjeringen og 4 bifalt 
- l fra A, H og Ellen Christiansen, l fra Sp, H og 
KrF, l fra Sp og H og l fra H, SV, KrF og Ellen 
Christiansen. Il forslag til vedtak fra komiteen 
bifalt og l sendt Regjeringen.) 
(Jf. neste sak.) 

14. Statstilskudd til private skoler. (Kap. 240 Private 
skoler m.v.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 26.10.95 fra statsråd 
Gudmund Hernes til Kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 289, Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Sosial- og helsedepartementet, 
Barne- og familiedepartementet og Administra
sjonsdepartementet. (Ny prograrnkategori- og 
kapittelstruktur for Administrasjonsdepartemen
tet.) 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Byggeprosjekter ferdigstilt i 1994. 2. 
Salg, makeskifte og annen overdragelse etter full
makt. 3. Eiendommer overført til Statsbygg i for
bindelse med utvidelsen av husleieordningen. 5. 
Miljøtiltak. 6. Forskning og utredning. Særskilt 
vedlegg til St.prp. l for Barne- og familiedeparte
mentet: Tiltak for barn og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
(40 forslag; 2 sendt Regjeringen, hhv. fra V og fra 
H, SV og KrF - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. 12 forslag bifalt- 4 fra Sp, H, SV og 
KrF, l fra A, l fra Sp, H og KrF, l fra Sp, SV og 
KrF, 3 fra H og 2 fra komiteen.) 

16. Statstilskott til skiping av Ivar Aasen-tunet i 
Ørsta. 

St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet, Miljø
verndepartementet m.m. 
(Vedlegg til St. prp. l for Nærings- og energidepar
tementet: l. Kontrakt mellom Nærings- og energi
departementet og Norsk Hydro a.s med dattersel
skaper og foregrepet hjemfall og tilbakesalg av 
kraftverkene Tyin, Fortun, Moflåt og Mæl m.v. 2. 
Den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgifts
fondet og Måravgiftsfondet. Særskilt vedlegg: 
Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser med
delt i 1994. Vedlegg til St.prp. l for Miljøvernde
partementet: Samlet oversikt over miljøverninn
satsen på ulike departementers budsjetter i 1996. 
Særskilt vedlegg: Grønn bok. Miljøtiltak i stats
budsjettet. Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 27.10. 
og 7.11.95 fra Miljøverndepartementet v/statsrå
den til energi- og miljøkomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
(31 forslag, hvorav 2 sendt Regjeringen, hhv. fra H 
og Oscar D. Hillgaar - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l. 3 forslag bifalt, hhv. l fra H og 
KrF, l fra H og l fra KrF.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosial- og helsedeparte
mentet: Gjennomgang av legemiddelfeltet.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11. 95). 
(50 forslag, 6 bifalt -l fra Sp, H, KrF og FrP, l fra 
Sp, H og KrF, l fra Sp og H, l fra Sp og KrF og 2 
fra komiteen. 2 forslag fra RV sendt sosialkomi
teen; l fra Sp, SV, KrF og FrP sendt Regjeringen. 
10 innst.forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

19. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 600, 610/3610, 3613, 673, 700, 715/ 
3715, 730, 739/3739 og 740.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

20. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet m. v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: L Stillingsvedlegg. IL og Ill. 
Inntektssystemet. Tilskudd til kommunene og fyl
keskommunene. IV. Redegjørelse for miljøprofi
len i budsjettforslaget.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
(35 forslag, herav 5 bifalt- 2 fra Sp, H og KrF, l 
fra H, l fra SV og l fra KrF. 2 forslag sendt Regje
ringen, hhv. fra H og SV - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 2 forslag til vedtak fra kommu
nalkomiteen bifalt.) 
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21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Nærings- og ener
gidepartementet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Fiskeridepartementet og Landbruksde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Protokoll fra Fase 2 i jordbruksforhandlingene 
1995.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279- 1342 (23 .11.95). 
(31 forslag; l fra KrF sendt Regjeringen, resten 
ikke bifalt. 2 forslag til vedtak fra næringskomi
teen bifalt, 2 sendt Regjeringen og l enstemmig 
avvist. For forslagene sendt Regjeringen se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Administrasjons
departementet, Finans- og tolldepartementet, So
sial- og helsedepartementet, Landbruksdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 
Nærings- og energidepartementet og Samferdsels
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 4. Tilskudd over Administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbrukerprisene 
og lovfestet momskompensasjon og Landbruksde
partementets budsjett til gjennomføring av jord
bruksavtalen. Vedlegg til St.prp. l for Samferd
selsdepartementet: Samferdselsdepartementet og 
dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.1 I. 95). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og 
andre fordringer 

(3 forslag, herav 2 fra Sp, H, KrF, V og Stephen 
Bråthen bifalt og l fra KrF sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

23. Endringar i forslag til løyving på nokre kapittel 
under Administrasjonsdepartementet. (Kap. 1506 
Tiltak for lærlinger; kap. 1510 Fylkesmannsembe
tene.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1524, 1526 (1.12.95). 

24. Avgiftsvedtak for 1996. Endringer av kjøretøyav
giftene m.v. (Kap. 1449 Refusjonsordninger for 
spesialavfall - bilvrak og spillolje (økning av 
vrakpanten); kap. 5508 C02-avgift i petroleums
virksomheten på kontinentalsokkelen; kap. 5536 
Avgift på motorvogner m.m. (omlegging av 
avgiftsgrunnlaget for engangsavgiften m.v.); kap. 
5542 Avgift på mineralolje m.v.; kap. 5544 Avgift 
på kull og koks m.v.) 
(Vedlegg: Avgiftsmessig klassifisering av kjøre
tøy - Beskrivelse av dagens system. Vedlegg til 
innst.: Drivstofforbruket som beregningsgrunnlag 
for engangsavgift istedenfor motorens maksimale 
effekt eller slagvolum.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 13. Tillegg l, S.tid. 1576-1602, 1603-1622 

(8.12.95). 
(43 forslag, herav 3 bifalt- l fra Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen og 2 fra Sp, KrF og V. De øvrige 
ikke bifalt. 3 forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt.) 
(Jf. sak l 1.) 

25. Omorganisering av høgre utdanning og forsking 
på landbruksområdet. (Overføring av Norges 
landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole 
til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet; ev. opprettelse av en offentlig stiftelse for an
vendt landbruksforskning; endr. hev. på kap. 1137 
Norges forskningsråd.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1994: 16 Den grønne grein på 
kunnskapens tre. Leder Arne Alsåker Spilde.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 460, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg 2, S.tid. 1697-1700, 1717 (14.12.95). 
(Komiteens forslag til vedtak om framlegging av 
en egen sak om organisering av høgre utdanning 
og forskning innen landbrukssektoren - enstem
mig bifalt.) 

26. Omorganisering av de sosialpolitiske og de uten
rikspolitiske forskningsinstitutter. (Sammenslåing 
av Institutt for sosialforskning, Norsk gerontolo
gisk institutt, Barnevernets utviklingssenter og 
Ungforsk; spørsmålet om opprettelse av et «Norsk 
senter for internasjonale studien> (NOS IS); samar
beid mellom og samlokalisering av Norsk uten
rikspolitisk institutt, Fredsforskningsinstituttet og 
Europaprogrammet, og samarbeidsdeltakelse fra 
FridtjofNansens Institutt og Senter for internasjo
nal klima- og energipolitisk forskning; endr. hev. 
på kap. 285.) 
Budsjett-innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1700-1708, 
1717-1718 (14.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt. Komiteens innst. om 
omdanning av Norsk utenrikspolitisk institutt fra 
statsinstitusjon til offentlig stiftelse bifalt med 67 
mot 50 stemmer.) 

27. Endringer i Samferdselsdepartementets budsjett
forslag for 1996 som følge av omgjøring av NSB 
Reisebyrå til aksjeselskap m.m. (Forlenget innkre
ving av forhåndsbompenger til Rv 7 Hardanger
brua og Rv l Trekantsambandet; utskilling av 
NSB Reisebyrå til eget aksjeselskap, endr. bev. på 
kap. 2451 Statsbanenes trafikkdel.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1390, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1761-1777, 1786-1787 
(15.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

28. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ
ringsmiddeltilsynet m. v. (Kap. 1114 Statens næ
ringsmiddeltilsyn; kap. 1142/4142 Miljø- og næ
ringstiltak i skogbruket, overdragelse av Statens 
skogfrøverk til Det Norske Skogselskap; kap. 
4170 Statkom Holding AS; kap. 5609 Renter på 
lån i selskaper under Landbruksdepartementet.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
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S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803-1805, 1839-1840 
(18.12.95). 

29. Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1996. (Kap. 1040 
Til gjennomføring av fiskeriavtalen; ettergivelse 
av lån til Vest-Norges Fiskesalslag og Norges Sil
desalgslag.) 
St. prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1390, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1805-1813, 1840-1841 
(18.12.95). 
( 6 forslag - ingen bifalt.) 

30. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (JFOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia- Hercegovina. (Erstat
ning av UNPROFOR med IFOR, delvis finansie
ring av !FOR-deltakelse over bistandsbudsjettet; 
endr. bev. på kap. 1760 Nyanskaffelser av materi
ell og nybygg og nyanlegg, samt kap. 1792/4792 
FN-tjenesten; nytt kap. 1794 NATOs Bosnia
styrke.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845-1858, 1912-1913 
(19.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen til 
innstillingsutkast. 2 forslag fra H ikke bifalt.) 

31. Nasjonalbudsjettet 1996. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. Il (sal
deringsinnstillingen), S.tid. 1861-1911, 
1921-1975 (salderingsdebatt 19.12.95). 

32. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1996. (Studiefinansiering; tiltak for småbarns
familier; hev. til psykiatri, pasientbehandling, kul
tur- og forskningsformål, politi- og lensmannseta
ten, tolletaten, Forsvaret og sysselsetting av nors
ke sjøfolk; lokalisering av sentral enhet for små
båtregister.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. Vedlegg inntatt i innst.: 
Svarbrev av 14.12.95 fra barne- og familieminis
teren til Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedr. 
småbamstillegget i barnetrygden. Utrykt vedlegg: 
Brev av 6.12.95 fra finansministeren til Stortinget 
vedr. feil i stensilutgaven av proposisjonen.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 1533, Budsjett
innst. S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 
1861- 1911, 1921 - 1975 (salderingsdebatt 
19.12.95). 
(76 forslag; lO bifalt- 3 fra Sp, H, KrF, V og Step
hen Bråthen, l fra Sp, H, KrF og V, l fra Sp, H, 
KrF og Bråthen, l fra H, KrF, V og Bråthen, l fra 
H og KrF, l fra KrF og V, l fra SV og l fra KrF. l 
forslag fra SV og RV sendt Regjeringen.) 
(Jf. Il, 15.) 

33. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1996. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1861-1911, 1975-1976 
(19.12.95). 

34. Revidert nasjonalbudsjett 1996. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 

St.meld. 2, ref. S.tid. 3449, Budsjett-innst. S. IV, 
S.tid. 4651-4711, 4716 (21.6.96), og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. Il, 15.) 

35. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Stortinget 30. mai 1996: «Stortinget ber Regjerin
gen endre grunnlaget for innkreving av avgift på 
radio- og fjernsynsmateriell slik at multimediaut
styr tilknyttet datamaskiner skjermes for avgif
ten.» 
Budsjett-innst. S. IV, S.tid. 4651-4711, 4752 
(21.6.96), og bifalt med 74 mot 54 stemmer. 
(Jf. Il, 15; INDUSTRIUTBYGGING Il, 7.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1996. 
Innst. S. l, S.tid. 53, 59-74 (12.10.95). 

2. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1994. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnskapet for 
1994. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 25, S.tid. 463-607, 626 (finansdebatt 
1.-2.11.95) og vedlagt protokollen. 

3. Flomskader på Østlandet. (Bev. på 28 kapitler 
under Il departementer, særskilt postering av 
flomrelaterte utgifter, nytt kap. 565 Erstatninger 
til kommuner og fylkeskommuner i forbindelse 
med flomskader; egenandeler; vurdering av regel
verk for naturskadeerstatning og katastrofeordnin
gen i planteproduksjon; erstatningsutmåling og 
erstatningsfullmakt; oppfølging av tidligere hen
stillinger fra finanskomiteen.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 74, Innst. S. 48, S.tid. 
1466-1480, 1512-1515 (30.11.95). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp og SV sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I; de 
øvrige ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra finansko
miteen bifalt, vedr. erstatningsutmålingsmetode, 
egenandeler og nye forskrifter til naturskadelo
ven.) 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Omfordelinger - kap. 221, 
235,240,250,262,263/3263,281,285,294,2410, 
3200 og 3232.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 
(l forslag fra A og SV ikke bifalt.) 

5. Endringar i løyvingar m.v. iforsvarsbudsjettet for 
1995. (Omgrupperinger; tilbakebetaling av infra
strukturmidler; driftsoverskridelser, omdispone
ring fra investeringer til drift, reduserte bev. til 
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store nyanskaffelser og Forsvarets relokalisering 
Gardermoen.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 16.11.95 fra Forsvars
departementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 701 , Innst. S. 53, S.tid. 
1561-1562, 1569-1573 (7 .12.95). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 434 mill. på u-hjelpsbudsjet
tet.) 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 29.11.95 frå 
utanrikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp 
om vilkåra for bruk av gjeldslette, og svarbrev av 
3 O .11. 9 5 frå statsråden.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 923 , Innst. S. 66, S.tid. 1623, 
1677-1680 (12.12.95). 

7. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet 
for 1995. (Omgrupperinger; oversikt over tilleggs
bevilgninger vedtatt i løpet av året, og over folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 86, S.tid. 1669, 
1684-1685 (12.12.95). 

8. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1988-1993 
desidert «Til observasjon». 
(Vedlegg: Brev av 25 .9.95 fra Finansdepartemen
tet til Riksrevisjonen. Vedlegg inntatt i innst. : 
Svarbrev av 27.11.95 fra Administrasjonsdeparte
mentet til kontroll- og konstitusjonskomiteen 
vedr. uoppgjorte reiseforskudd i statsforvaltnin
gen.) 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 217, Innst. S. 79, S.tid. 
1710-1711, 1718-1719 (14.12.95). 

9. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
2800/5800 Statens petroleumsfond; kap. 5309 Til
feldige inntekter, aksjesalg i Norsk Vekst A/S.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 67, S.tid. 1799, 
1839 (18.12.95). 

l O. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1995. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-2. Økning og nedset
telse av utgifter, vedtatt eller foreslått etter salde
ringen 21. desember 1994. 3-4.Økning og nedset
telse av inntekter, vedtatt eller foreslått etter sal
deringen 21. desember 1994. 5. Endring av utgifter 
i henhold til stortingsvedtak av 19. juni 1995. 6. 
Oversikt over endringer i statens forretningsdrift 
og statlig petroleumsvirksomhet. 7. Totale endrin
ger i forhold til S. Ill (1994-95). 8. Oversikt over 
skatter og avgifter. 9. Oversikt over statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1995.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 100, S.tid. 
1861-1911, 1914-1921 (salderingsdebatt 
19.12.95). 

11. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 

1994. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
(Vedlegg inntatt i innst. : Brev fra Utenriksdeparte
mentet til Riksrevisjonen med svar på antegnelser 
vedr. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt og 
departementets tilskuddsforvaltning, og brev av 
9.6.95 fra Fiskeridepartementet til Riksrevisjonen 
vedr. stiftelsen RUBIN.) 
Dok. l, ref. S.tid. 701 , Innst. S. 108, S.tid. 
2136-2141, 2143 (30.1.96). 

12. Bømlo kommune sender uttalelse datert l. februar 
1996 vedrørende saldering av statsbudsjettet - re
duksjoner styrt via landbruksavdelingen. 
Ref. S.tid. 2418 (20.2.96), og vedlagt protokollen. 

13. Lokalisering av Riksteatret og samlokalisering av 
Riksteatret, Rikskonsertene og Riksutstillinger. 
(Samlokalisering til Oslo indre øst.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Innst. S. 127, 
S.tid. 2746-2755, 2759 (7.3.96) og vedlagt proto
kollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav l om samlokalisering 
til Drammen.) 

14. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 271 mill. på u-hjelpsbudsjet
tet.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.5.96 fra uten
rikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp og 
svarbrev av 30.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 235, S.tid. 
4003-4039, 4091-4092 (10.6.96). 

15. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på stats
budsjettet 1996. (Nedsettelse av studielånsrente; 
arbeidsmarkedstiltakenes omfang; tiltak for fiske
rinæringen i Finnmark; fornying av fiskeflåten; 
opphevelse av momskompensasjon for kjøtt, melk 
og ost; sammenslåing av kunstfaghøgskoler; bo
støtte for pensjonister; bametrygdsøkning.) 
St.prp. 58, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 283, S.tid. 
4651-4711,4716-4753 (21.6.96). 
(84 forslag fra 3 7 fraksjoner; 8 bifalt - l fra A, Sp 
og KrF, l fra Sp, H, SV, KrF og RV, l fra Sp, H, 
KrF, V og Bråthen, l fra Sp, SV, KrF, V og RV, l 
fra SV, l fra Talleraas og Kaland og l fra Nakkim, 
Grimstad, Holten og Hedstrøm.) 
(Jf. l, 32, 34 og 35; POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET Il, 9.) 

16. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1995. 
(Vedlegg: L Oversikter over statsregnskapet for 
1995. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4753 · (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1996- Lovendringer. 

(Vedlegg til innst.: Brev av 17.11.95 fra finansmi
nisteren til Stortinget vedr. skattefritak for kostbe
sparelse på tjenestereiser.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 12, O.tid. 18-29 

(24.11.95), Besl. O. 10, 11, 12, 13, L.tid. 5-6 
(1.12.95). Lov av 8. desember 1995. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra SP og KrF bifalt, resten ikke 
bifalt. 2 forslag i Lagtinget ikke bifalt) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Finansministerens redegjørelse for statsbudsjettet 

1997 (finanstalen). 
S.tid. 21-27 (4.10.96), S.tid. 445-518 (finansde
batt 31.10.96). 

2. Nasjonalbudsjettet 1997. 
(Vedlegg: l. Finanspolitiske indikatorer. 2. 
Tabellvedlegg. Vedlegg til innst.: Brev av 
15 .l O. 96 fra Finansdepartementet, statsråden, ti l 
finanskomiteen - rettelser til St.meld. l.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 27, Budsjett-innst. S. I (fin
ansinnstillingen), S.tid. 445-517, 518-523 (fi
nansdebatt 31.10. 96 ). 
(42 forslag; 3 bifalt- 2 fra Sp, H, KrF, V og S. 
Bråthen og l fra Sp, H, KrF og V - og 3 fra RV 
sendt hhv. kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen og familie-, kultur- og administrasjonskomi
teen. 4 forslag fra komiteen bifalt.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden budsjetter
minen 1997. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1991-1997. 2. Tabeller: Statsregn
skapet medregnet folketrygden for l. halvår 1995 
og 1996. 3. Stillinger i staten. 4. Spesielle tiltak for 
Nord-Norge.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 27, Budsjett-innst. S. l (finans
innstillingen), S.tid. 445-517, 518-523 (finansde
batt 31.10.96). 
( 42 forslag- se forrige sak.) 

4. A. Endringer i Stortingets vedtak av 2. november 
1995 om fastsettelse av den kommunale og fylkes
kommunale inntektsskattøren for inntektsåret 
1996, B. Endringer i Stortingets vedtak av 
2. november 1995 om fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet for inntektsåret 1996, C. Stortingets 
skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5501 og 
5507), D. Fastsettelse av den kommunale og fyl
keskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 
1997, E. Fastsettelse av avgifter m.v. til folketryg
den for 1997 (kap. 5700) og F. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnærin
gen for 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Skatte- og avgiftsvedtak: l. 
Skatteligningen inntektsåret 1994. 2. Oversikt 
over skatte- og avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 445-517, 523-537 (fi
nansdebatt 31.10.96). 
( 43 forslag- ingen bifalt. Regjeringens forslag om 
endr. i vedtak av 2.11.95 og reduksjon av kommu-

nal og fylkeskommunal skattøre avvist.) 
(Jf. sak 2.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 599-604, 606-607 
(5.11.96). 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra FrP og l fra RV.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. (Endret 
kapittelstruktur.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
(5.11.96). 
(17 forslag, herav 4 bifalt - l fra A og SV, l fra H 
og KrF og 2 fra Sp.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Forsvarsdepartementet m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 685 - 731 (6.11.96). 
(19 forslag, herav 2 bifalt- l fra H, SV, KrF og 
FrP og l fra Sp og KrF (vedr. to ulike kapitler).) 

8. Svalbardbudsjettet 1997. 
(Vedlegg: l. Oversikt over de viktigste forslagene 
til direkte utgifter på Svalbard og de viktigste 
overslagene over inntekter fra Svalbard for 1997 
som inngår i det ordinære statsbudsjettet. 2. Over
siktskart over Svalbard utarbeidet ved Norsk Po
larinstitutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 737, 766-767 
(6.11.96). 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet m.v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31.12.96. 2. 
Definisjon av resultatområder for norsk bistand. 3. 
Endringer i bistandsbudsjettets struktur.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
(23 forslag, herav l fra Sp og KrF (vedr. to ulike 
kap.) bifalt og 5 sendt Regjeringen, hhv. l fra RV 
og 4 fra Sp, SV og KrF - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

l O. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Fiskeridepartementet og Samferdselsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Samferdselsdepartemen
tet: Samferdselsdepartementet og dets etaters del
takelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
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(14.11.96). 
(35 forslag; 3 bifalt, herav l fra A og SV, l fra Sp 
og l fra KrF, og 2 sendt Regjeringen, hhv. fra H og 
SV - se REGJERINGEN OVERSENDT I. 6 for
slag til vedtak fra komiteen bifalt, herav l med 12 
delforslag til vegbevilgninger.) 

11. Avgiftsvedtak for 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. Vedlegg inntatt i innst.: Brev 
av 24.10.96 fra Finans- og tolldepartementet til 
Høyres stortingsgruppe vedr. avgiftsfritak for ver
neverdige fartøyer m.v.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
(85 forslag, herav l fra Sp, KrF og V bifalt. l for
slag fra finanskomiteen vedr. lassbærere for tøm
mer bifalt. Komiteens innst. om avgiftsøkning for 
kombibiler ikke bifalt.) 

12. Tollavgifter for 1997. 
(Vedlegg til St.prp. l Om tollavgifter: l. Nye tarif
foppdelinger og visse tollnedsettelser m. v. på 
landbruksvarer. 2. Nye tariffoppdelinger og toll
nedsettelser på industrivarer. 3. Søknader og for
slag til endringer i to11satsene i tolltariffen. 4. 
Årlige tollkvoter etter kompensasjonsforhandlin
gene med EU. Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.96 
fra Finansdepartementet til Arbeiderpartiets stor
tingsgruppe- vedr. tollsatser på industrivarer.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927-929 
(15.11.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Ett av forslagene ble ikke 
votert over.) 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeri
departementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
(40 forslag; 2 bifalt, hhv. l fra A og l fra Sp, SV og 
KrF, og l fra Sp og H sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 17 forslag til 
vedtak fra komiteen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

14. Endring av forslag til løyving under kap. 2410 Sta
tens lånekasse for utdanning. (Kunstfagstipend.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 444, Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Nærings- og ener
gidepartementet, Fiskeridepartementet, Land
bruksdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Landbruksdepartemen
tet: Protokoll fra fase Il i jordbruksforhandlingene 
1997.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
(3 7 forslag, herav 2 bifalt- hhv. l fra H og KrF og 

l fra SV - og 8 sendt Regjeringen, hhv. 5 fra Sp, l 
fra SV, l fra KrF og l fra V - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. 4 forslag fra næringskomiteen 
bifalt.) 

16. Utbygging av nytt Rikshospital. (Økt behandlings
kapasitet, nye kontorer og funksjoner, barneha
geutbygging.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11. Tillegg l, S.tid. 1081-1123, 1145 (20.11.96). 
(Jf. neste sak.) 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(72 forslag; 12 bifalt- 4 fra Sp, H, KrF og FrP, 
samt l fra Sp, H og KrF, fra Sp, H og FrP, fra Sp 
og H, fra Sp og SV, fra Sp og KrF, fra H og FrP 
vedr. 2 kap., fra H og fra FrP. l fra FrP sendt 
Regjeringen. 9 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. forrige og neste sak.) 

18. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 700, 701, 705, 714, 
719, 720, 730 pkt. l, 739, 2600, 2601, 2650, 2660, 
2663 og 2751.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet, Kulturde
partementet, Sosial- og helsedepartementet, 
Barne- og familiedepartementet og Administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Byggeprosjekter ferdigstilt i 1995. 2. 
Salg, makeskifte og annen overdragelse etter full
makt (boliger). Særskilt vedlegg til St.prp. l for 
Barne- og familiedepartementet: Tiltak for barn 
og ungdom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
(57 forslag; 4 sendt Regjeringen, hhv. 2 fra Sp, l 
fra RV og l fra Øveraas, Talleraas og Bondevik. 7 
forslag bifalt, hvorav 2 fra Sp, H, SV og KrF (l 
vedr. 7 kap.), 2 fra H, SV og Wetterstad, l fra H og 
SV, l fra H og l fra KrF.) 
(Jf. neste sak.) 

20. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV vedrørende 
en støtteordning for norske multimedieprosjekter, 
oversendt fra Stortinget 31. oktober 1996. (CD
ROM-plater m.m.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. ((Vedlegg til St.prp. l for 
Nærings- og energidepartementet: l. Kontrakt om 
salg av de hjemfalte rettigheter i Jørpelandsvass
draget i Rogaland. 2. Kontrakt om salg av fallret
tighetene i Verma i Rauma kommune i Møre og 
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Romsdal. 3. Den finansielle utviklingen i Konse
sjonsavgiftsfondet og Måravgiftsfondet. Særskilt 
vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatel
ser meddelt i 1995. Særskilt vedlegg til St.prp. l 
for Miljøverndepartementet: Grønn bok. Miljøtil
tak i statsbudsjettet. Vedlegg til innst.: Vedlegg til 
merknader fra A ang. kap. 1401 Opplysningsvirk
somhet, tilskudd til organisasjoner m.m.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
(25 forslag, hvorav 4 sendt Regjeringen, hhv. 2 fra 
Sp, SV og KrF og 2 fra Oscar D. Hillgaar - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 forslag bifalt, 
hhv. l fra H vedr. 6 kap. og l fra FrP. 2 forslag fra 
komiteen bifalt.) 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet m.v. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg. Il. og Ill. 
Inntektssystemet. Tilskudd til kommunene og fyl
keskommunene. IV. Redegjørelse for miljøprofi
len i budsjettforslaget.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
(38 forslag, herav 4 bifalt- l fra Sp og H, l fra H, 
SV og KrF, l fra Sp og KrF og l fra RV. 4 forslag 
sendt Regjeringen, hhv. 2 fra H, l fra SV og l fra 
M. Lund og B. Rønningen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I. l forslag fra komiteen bifalt.) 

23. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet, Administrasjons
departementet, Finans- og tolldepartementet, So
sial- og helsedepartementet, Landbruksdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet og Sam
ferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 3. Tilskudd over Administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbrukerprisene 
og lovfestet momskompensasjon og Landbruksde
partementets budsjett til gjennomføring av jord
bruksavtalen. Vedlegg til St.prp. l for Samferd
selsdepartementet: Samferdselsdepartementet og 
dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11. 96). 
Budsjett-kap.: 

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og 
andre fordringer 

(5 forslag- 2 fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråt
hen bifalt, herav l vedr. 2 kapitler.) 

24. Satser for tonnasjeskatt. (Endr. av skattevedtak for 
1996, tillegg til skattevedtak for 1997.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 444, Budsjett-innst. 
S. l. Tillegg l, S.tid. 1654-1655, 1658-1659 
(12.12.96). 

25. Ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet 
Postverket m.m. (3 års enerett for Widerøes Fly
veselskap på regionale flyruter; statlig overtakelse 
av 5 regionale lufthavner; endr. bev. på kap. 1352 
NSB Gardermobanen AS.) 

St. prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 1005, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1680-1681, 1691-1692 
(13.12.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

26. Ny rammeavtale med Redningsselskapet. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1442, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg 2, S.tid. 1685, 1694 (13.12.96). 

27. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 1620 Statistisk sent
ralbyrå.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1717, 1739 (16.12.96) og ved
lagt protokollen. (Komiteens forslag til vedtak var 
votert over tidligere- se S.tid. 1143-1144, romer
tallsforslag Il.) 
(Jf. sak 18.) 

28. Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1997. (Kap. 1023 
Fiskeri- og havbruksforskning; kap. 1040 Til gjen
nomføring av fiskeriavtalen.) 
St. prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1508, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1809-1810, 1832 (18.12.96). 

29. Endringer i bev. under forsvarsbudsjettet for 1997 
i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO
ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina. 
(Erstatning av IFOR med stabiliseringsstyrken 
SFOR; kap. 1792 Norske styrker i utlandet.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1614, Budsjett-innst. 
S. 7. Tillegg l, S.tid. 1836-1839, 1898 (20.-
21.12.96). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

30. Nasjonalbudsjettet 1997. 
(Vedlegg: l. Finanspolitiske indikatorer. 2. 
Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 27, Budsjett-innst. S. Il (sal
deringsinnstillingen), S.tid. 1844-1898, 
1906-1957 (salderingsdebatt 20.-21.12.96). 

31. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1997. (Endret departementsstruktur; budsjett
forlik mellom A og Sp, KrF og V, mindre forlik 
mellom Sp, H, KrF og SV; kommunesektorpakke 
på 5 mrd. kr. -lavere skattøre, økt rammetilskudd, 
økte hev. til helse og eldreomsorg, lærebøker 
Reform 97, HVPU-reformen, integreringstil
skudd, kirkelovgjennomføring, m.v.; avgiftsøk
ninger; tilbakeføringer fra statlige fond i banksek
toren; utgiftskutt på 700 mill. kr. tilknyttet for
liket, bl.a. vedr. dagpenger; utbytteøkning i Stat
kom, Statnett og Telenor; SNDs grunnfinansie
ringsordning; m. v.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg og l. Brev av 22.11.96 
fra Norges Bank til Finansdepartementet om 
penge- og valutapolitikken. Vedlegg inntatt i 
innst.: Brev av 13.12.96 og 17.12.96 fra RVs stor
tingsgruppe til finansministeren og svarbrev av 
16.12.96 om nedleggelse av Overvåkingstjenesten, 
og brev av 25.11.96 fra Sps stortingsgruppe til 
Regjeringen v/statsministeren om oljevirksomhe
tens innvirkning på norsk økonomi. Utrykt ved-
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legg til innst.: Brev av 11.12. 96 fra finansministe
ren til Stortinget vedr. feil i stensilutgaven av pro
posisjonen.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1508, Budsjett-innst. 
S. Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1844-1898, 
1906-1957 (salderingsdebatt 20.-21.12.96). 
(71 forslag; 8 bifalt- l fra A, Sp, KrF og V, 4 fra 
Sp, H, KrF, V og S. Bråthen (l vedr. 7 kap.), l fra 
Sp, KrF, V og Bråthen og 2 fra Sp, KrF og V. l 
forslag fra RV sendt Regjeringen. 2 forslag fra ko
miteen bifalt.) 
(Jf. neste sak og Il, 28.) 

32. Løyvingar ved integrering av Statens Fiskarbank i 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, og 
andre endringar under Fiskeridepartementet. 
(Kap. 1000, 1050 og 2414; nytt kap. 2415 Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og 
regionalpolitiske tiltak; nytt kap. 5342 Tilbakefø
ring av midler fra Statens Fiskarbank; endr. hev. 
på diverse andre kap.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1442, 
Budsjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1844-1898, 1906-1957 (salderingsdebatt 
20.-21.12.96). 
(Jf. forrige sak og FISKERIER IV, 2.) 

33. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for bud
sjett-terminen l. januar til 31. desember 1997. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1844-1898, 1957 (20.-
21.12.96). 

34. Revidert nasjonalbudsjett 1997. 
(Vedlegg: l. Brev av 10.4.97 fra Norges Bank om 
forvaltning av Statens Petroleumsfond. 2. Brev av 
20.3.97 fra Norges Bank om etablering av opp
gjørssystemet TARGET. 3. Tabellvedlegg.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3308, Budsjett-innst. S. IV, 
S.tid. 4554-4619, 4620 (20.6.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. Il, 28.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1997. Innst. S. l, 
S.tid. 87, 124-137 (15.10.96). 

2. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1995. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1995. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 15, S.tid. 446-517, 537 (finansdebatt 
31.10.96) og vedlagt protokollen. 

3. Bømlo kommune sender skriv datert 11. november 
1996 vedrørende tidspunkt for vedtak av kommu
nale budsjett. 
Ref. S.tid. 872 (14.11.96), og vedlagt protokollen. 

4. Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, sender 
skriv datert 19. november 1996 omfremskynding 
av Stortingets budsjettvedtak vedrørende kommu
nesektoren. 
Ref. S.tid. 1337 (25.11.96), og vedlagt protokollen. 

5. Endringar i løyvingar m. v. i forsvarsbudsjettet for 
1996. (Omgrupperinger; overføring av 800 mill. kr 
til1997; tilbakeføring av IFOR-midler til statskas
sen; mindrebehov store nyanskaffelser, forsering 
av nye materiellinvesteringsprosjekter; motorav
giftsfritak for beltevogner, båtmotoravgiftsfritak 
for marinefartøyer.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 71, S.tid. 
1591-1593, 1603-1607 (10.12.96). 

6. Endringar av 1øyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 2800 Statens petroleumsfond.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 

7. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; over
sikt over tilleggsbev. vedtatt i 1996 samt folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735- 1737 (16.12.96). 

8. Midtre Gauldal kommune sender skriv datert 
6. desember 1996 med uttalelse fra kommunesty
ret vedr. Midtre Gauldal økonomiplan 1997-2000 
og budsjett for 1997. 
Ref. S.tid. 1717 (16.12.96), og vedlagt protokollen. 

9. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 211 mill. kroner på u-hjelps
budsjettet, nytt kap. 182 Statens investeringsfond 
for næringsvirksomhet i utviklingsland.) 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Spørsmål av 2.12.96 fra 
utenrikskomiteen til bistandsministeren vedr. bruk 
av konsulenttjenester i bistand og system for revi
sjon av konsulentkontrakter i bistandssammen
heng, og svar av 4.12.96 fra bistandsministeren.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 85, S.tid. 
1782- 1783, 1828-1830 (18.12.96). 

10. Aure kommune sender skriv datert 9. desember 
1996 med uttalelse fra kommunestyret om kommu
neøkonomien. 
Ref. S.tid. 1833 (18.12.96), og vedlagt protokollen. 

Il. Sør- Trøndelag fylkeskommune sender skriv datert 
13. desember 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
om kommuneøkonomien og anmodning om at 
statsbudsjettet vedtas på et tidligere tidspunkt enn 
i dag. 
Ref. S.tid. 1833 (18.12.96), og vedlagt protokollen. 

12. Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1996. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1.-2. Endringer av utgif
ter/inntekter, vedtatt eller foreslått etter salderin
gen 19.12.95. 3. Endringer av utgifter/inntekter i 
henhold til Innst. S. 283 (1995-96) og stortings
vedtak 21.6.96. 4. Oversikt over endringer i statlig 
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petroleumsvirksomhet og statens forretningsdrift. 
5. Totale endringer i forhold til vedtatt budsjett (S. 
Ill) 1996. 6. Oversikt over skatter og avgifter. 7. 
Oversikt over statsbudsjettet medregnet folketryg
den for budsjetterminen 1996.) 
St. prp. 27, ref. S.tid. 1614, Innst. S. 97, S.tid. 
1844-1898, 1900-1906 (salderingsdebatt 20.-
21.12.96). 

13. Telemark .fylkeskommune sender skriv datert 3. ja
nuar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om 
utilfredsstillende budsjettprosess i kommunesekto
ren. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

14. Tvedestrand kommune sender skriv datert 3.ja
nuar 1997 med anmodning fra kommunestyret om 
at rammebetingelser for kommunal budsjettering 
fastlegges på et tidligere tidspunkt. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

15. Ski kommune sender skriv datert 3. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om at ramme
betingelsene for kommunal budsjettering fastleg
ges på et tidligere tidspunkt. 
Ref. S. tid. 2063 (21.1. 97), og vedlagt protokollen. 

16. Frøya kommune sender skriv datert 6. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om endringer 
i Stortingets behandling av rammene til kommu
nene/fylkeskommunene slik at de blir i samsvar 
med kommunelovens bestemmelser om budsjett
vedtak. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

17. Andøy kommune sender skriv datert 8. januar 1997 
med anmodning fra kommunestyret om at salde
ringen av statsbudsjettet foretas innen 1. desem
ber, eventuelt at kommuneloven endres. 
Ref. S.tid. 2063 (21.1.97), og vedlagt protokollen. 

18. Overhalla kommune sender skriv datert 16. januar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret om sen 
avklaring av det økonomiske opplegget for kom
munene for 1997. 
Ref. S.tid. 2336 (11.2.97), og vedlagt protokollen. 

19. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om politisk sty
ring av oljeaktiviteten og langsiktig forvaltning av 
ressursene ut fra ønsket om såkalt «økologisk 
vekst» og omtanke for kommende generasjoner. 
S.tid. 2454-2465 (19.2.97). 
(5 forslag, hvorav l fra SV bifalt og l sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVERSENDT I. l 
forslag fra SV og 2 fra Spikke bifalt.) 

20. Akershus fylkeskommune sender skriv datert 
17. februar 1997 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende rutiner for behandling av statsbudsjet
tet. 
Ref. S.tid. 2545 (27.2.97), og vedlagt protokollen. 

21. Rendalen kommune sender skriv datert 14. februar 
1997 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende 
tidspunkt for fastsetting av rammer for kommune
økonomien. 
Ref. S.tid. 2545 (27 .2.97), og vedlagt protokollen. 

22. Riksrevisjonens undersøkelse av manglende 

utnyttelse av gitte bevilgninger. 
Dok. 3: 5, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 130, S.tid. 
2620, 2632 (6.3.97). 

23. Regulering av embetsdistrikter (domssogn). 
(Vedlegg: 2. Regulering av embetsdistrikter 
( domssogn ). ) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 122, 
S. tid. 2653-2657, 2672-2673 (11.3.97). (Komi
teens innst. om en egen melding om domstols
strukturen for herreds- og byrettene, og om ikke å 
iverksette embetsreguleringer før meldingen be
handles- bifalt med 61 mot 37 stemmer.) 

24. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av 
antegnelsene til statsregnskapene for 1989-1994 
desidert «Til observasjon». 
Dok. 3: l, ref. S.tid. 444, Innst. S. 140, S.tid. 
2722 - 2723, 2742 (18.3.97). 

25. Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap 
vedkommende administrasjonen av Svalbard for 
1995. Saker for desisjon av Stortinget og saker til 
orientering. (Riksrevisjonens konstitusjonelle 
antegnelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 598, Innst. S. 149, S.tid. 
2855-2860, 2862 (8.4.97). 

26. Frei kommune sender skriv datert 24. februar 1997 
med uttalelse om tilslutning til Aure kommunesty
res resolusjon om kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 3092 (28.4.97), og vedlagt protokollen. 

27. Reformer av Stortingets behandling av stats- og 
nasjonalbudsjettet. (Endringer i Bevilgningsregle
mentet og Stortingets forretningsorden; prøveord
ning for kommende valgperiode.) 
(Vedlegg til innst.: Innstilling fra utvalget for vur
dering av reformer av Stortingets behandling av 
stats- og nasjonalbudsjettet. Inntatt i innst.: 
Uttalelser fra Regjeringen v/statsministeren, stor
tingsgruppene, Riksrevisjonen og Kommunenes 
Sentral forbund.) 
Innst. S. 243, S.tid. 4412 - 4416, 4529-4530 
(19.6.97). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

28. Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på stats
budsjettet 1997. (Særtillegg for minstepensjonis
ter; nedsettelse og markedsbasering av studielåns
rente; avgiftsreduksjon for lastebiler; økte bev. til 
bl.a. barne- og ungdomspsykiatri, bekjempelse av 
MC-kriminalitet, medisinsk utstyr og nye studie
plasser; bevilgningsreduksjon for bl.a. Statsbygg 
og vegadministrasjon; salg av Statkom-aksjer, til
bakeføring av midler fra Statens banksikrings
fond, m.v.) 
(Vedlegg: Endring av utgifter/inntekter i henhold 
til Budsjett-innst. S. Il (1996-97) og stortingsved
tak av 21.12.96. Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 
29.5.97 fra sosialministeren til Stortinget vedr. 
sykepenger og brev av 28.5.97 fra nærings- og 
handelsministeren vedr. rehabiliteringstiltak på 
Koksverktomta i Rana.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3308, Innst. S. 295, S.tid. 
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4554-4619, 4620-4667 (20.6.97). 
(89 forslag; lO bifalt -l fra Sp, H, SV, KrF og FrP, 
l fra Sp, H, SV, V og RV, 5 fra Sp, H, KrF, V og 
Bråthen, l fra A, l fra Sp, KrF og V, l fra Stange
land, Myrvoll og Folkvord. l fra H sendt Regjerin
gen. 17 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. I, 31 og 34.) 

29. Kapitalregnskapet. (Gjennomgang samt regule
ring av enkelte poster; endring av presentasjon.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3647, Innst. S. 296, S.tid. 
4554-4619, 4667 (20.6.97). 
(Jf. sakene 2 og 30.) 

30. Statsrekneskapen medrekna folketrygda for bud
sjett-terminen 1996. 
(Vedlegg: I. Oversikter over statsregnskapet for 
1996. Il. Statens bevilgningsregnskap. Ill. Statens 
kapitalregnskap. IV. Svalbardregnskapet. V. Inn
tektskrav, skatter og avgifter. VI. Garantiansvar. 
VII. Tilsagnsfullmakter. VIII. Bestillingsfullmak
ter. IX. Statens aksjeinteresser. X. Offentlige 
fond.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 299, S.tid. 
4554-4619, 4667 (20.6.97). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

31. Forslag fra John Alvheim om en overslagsbevilg
ning på 500 mill. kroner for å dekke underskudd 
ved landets sykehus . 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra 
finansministeren til saksordføreren.) 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 2980, 3229, lnnst. S. 297, 
S.tid. 4554-4619, 4669 (20.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. sak 28.) 

32. Framlegg frå Ame Haukvik om at Landsforenin
gen Rettferd for Taperne vert gjeve fast plass på 
statsbudsjettet, med 500 000 kroner som ekstra 
løyving for 1997 og minst l million kroner i året 
frå og med 1998. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 14.6.97 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3073 , Innst. S. 298, S.tid. 
4554- 4619, 4669 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(l forslag fra Sp, SV og RV - identisk med Dok. 
8-forslagets punkt 2- ikke bifalt.) 
(Jf. sak 28 og SOSIAL VESEN Ill, 5.) 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget 1997 - Lovendringer. (Minstefra

draget; foreldrefradraget; klassefradraget; beløps
grense for skattefrie nettoinntekter; skattefritak for 
Vinmonopolet; opsjoner i arbeidsforhold; opp
hevelse av særfradrag; avvikling av Skatteforde
lingsfondet; skattlegging av nordiske sjømenn; 
sjømannsfradraget; fritak for arbeidsgiveravgift 
for lærlinger; boligskatt; AMS; BSU; pensjons
sparing; Finnmarksfradraget; beskatning av kost
godtgjørelse på tjenestereiser.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 18.11.96 fra Finans
departementet til Høyres stortingsgruppe. 2. Brev 
av 18.10.96 fra Skattedirektoratet til Finansdepar
tementet.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 126-143 
(26.11.96), Besl. O. 13-20, L.tid. 10-13 (5.12.96). 
Lov av 6. desember 1996. 
(26 forslag i Odelstinget, 2 sendt Stortinget, resten 
ikke bifalt, og 7 i Lagtinget - ingen bifalt.) 
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STATSEIENDOMMER 

Se også: ST A TSADMINISTRASJON, ST A TSFORV AL TNING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Arbeid med revisjon av byggeforskriftene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
587 3587 Statens bygningstekniske etat 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Miljøtiltak. 2. Prosjekter under Stats
bygg som ble ferdigstilt i 1992. 3. Salg, makeskifte 
og annen overdragelse etter fullmakt.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap. : 

2445 5445 Statsbygg 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993. (Kap. 2445 

Statsbygg.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 699, Innst. S. 34, S.tid. 1693 
(14.12.93). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmark

skommisjon for Nordland og Troms m.tl. (Overfø
ring av grensemerking til jordskifterettene; kunn
gjøring av dommer; avvisning av saker.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 120, Innst. O. 25, O.tid. 
167-168 (24.2.94), Besl. O. 35, L. tid. 18 (3.3.94). 
Lov av 22. april 1994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906 - 964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
587 3587 Statens bygningstekniske etat 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 2. Prosjekter under Statsbygg som ble fer
digstilt i 1993. 3. Salg, makeskifte og annen over
dragelse etter fullmakt.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2445 5445 Statsbygg 
(2 forslag bifalt, henholdsvis fra H og fra KrF.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 2445 Statsbygg, Høg
skolen i Narvik og Høgskolen Stord/Haugesund 
mot reduksjon på kap. 281.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 40, S.tid. 1602 
(8.12.94). 
(Jf. HØGSKOLER Il, 1.) 

2. Oversikt over statens eiendommer. 
(Vedlegg: Tabeller. Del I Hovedoversikt over sta
tens eiendommer med påstående bygninger pr. 
31.06.1994 ordnet etter etatsnummer. Del Il Over
sikt over de av statens eiendommer som er ansett 
som bevaringsverdige, fredede eller verneverdige 
ordnet etter etatsnummer. Del Ill Grunneiendom
mer på stigende matrikkelnummer etter kommu
nenummer, med sidehenvisning til hovedoversik
ten. Del IV Alfabetisk register over komplekser 
med sidehenvisning.) 
St.meld. 10, ref. S.tid. 3304 (15.5.94). (Ikke 
behandlet.) 

3. Utviding av ordninga med husleigebetaling for 
statlege etatar i statlege bygg. 
(Vedlegg: Oversikt over eigedomar som vert over
ført til Statsbygg ved utviding av ordninga med 
husleigebetaling for statlege etatar i statlege 
bygg.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Trukket til
bake ved St.meld. 50 - jf. neste sak.) 

4. Tilbakekalling av St.prp. 52 (1994-95) Om utvi
delse av ordningen med husleiebetaling for stat
lige etater i statlige bygg. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
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behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om regulering av over

flødige eigedomar i Forsvaret til offentlege fri
luftsføremål, S.tid. 1866 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Geir Thoresen om utbygging av en 
park i regjeringskvartalet, S.tid. 3224-3225 
(10.5.95). 

3. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om at Statsbygg 
forutsetter at prosjekteringsmøtene om Helgeland 
politikammer avholdes i Oslo, S.tid. 3593-3594 
(31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Byggeprosjekter ferdigstilt i 1994. 2. 
Salg, makeskifte og annen overdragelse etter full
makt. 3. Eiendommer overført til Statsbygg i for
bindelse med utvidelsen av husleieordningen. 5. 
Miljøtiltak. 6. Forskning og utredning.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17 .11.95). 
Budsjett-kap.: 
2445 5445 Statsbygg 
(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. Høgskolen i 
Tromsø bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
587 3587 Statens bygningstekniske etat 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilbakekalling av St.prp. 52 (1994-95) Om utvi

delse av ordningen med husleiebetaling for stat
lige etater i statlige bygg. 

St.meld. 50 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 7, S.tid. 371, 375 (26.10.95). 

2. Oversikt over statens eiendommer. (Ev. verdi- og 
salgsvurdering; framtidig erstatning av St.meld. 
10 med oversikter hvert 4. år som trykte vedlegg 
til Administrasjonsdepartementets budsjettpropo
sisjon.) 
(Vedlegg: Tabeller. Del I Hovedoversikt over sta
tens eiendommer med påstående bygninger pr. 
31.06.1994 ordnet etter etatsnummer. Del Il Over
sikt over de av statens eiendommer som er ansett 
som bevaringsverdige, fredede eller verneverdige 
ordnet etter etatsnummer. Del Ill Grunneiendom
mer på stigende matrikkelnummer etter kommu
nenummer, med sidehenvisning til hovedoversik
ten. Del IV Alfabetisk register over komplekser 
med sidehenvisning.) 
St.meld. 10 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.94), 
Innst. S. 27, S.tid. 1524, 1525 (1.12.95). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1995. (Administ
rasjonsdepartementet: kap. 2445 Statsbygg; høg
skolebygg i Volda og Alesund, salg av fylkes
mannsbolig til Bodø kommune.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 922, Innst. S. 47, S.tid. 1524, 
1525-1526 (1.12.95). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Administrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: l. Byggeprosjekter ferdigstilt i 1995. 2. 
Salg, makeskifte og annen overdragelse etter full
makt (boliger).) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2445 5445 Statsbygg 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
587 3587 Statens bygningstekniske etat 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1996. (Administ

rasjonsdepartementet- kap. 2445/5445.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 52, S.tid. 1602, 
1611-1612 (10.12.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Haukvik om Statsbygg sine pla

nar om ein ny Sentrum politistasjon i Oslo på hjør
net av Stortingsgata/Rosenkrantzgata, og å vur
dere andre tomter av vemeomsyn, S.tid. 
1635-1636 (11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om eit alternativ til 
Statsbygg si løysing for nybygg på Tullinløkka 
som m.a. skulle sikra plassen som ein open park, 
S.tid. 2005-2006 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvorfor 
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statens gårder på Meyerløkka ble overdratt til 
OBOS for videresalg til beboerne, og mulighetene 
for at boligene derved blir dyrere, S.tid. 2453 
(19.2.97). 

4. M.spm. fra Jan Petersen om hvor mye eiendoms
salgene på Fornebu kommer til å innbringe, S.tid. 
3004-3005 (23.4.97). 

5. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om statlige byggher-

rers altfor korte tidsfrister for anbudsregning og 
byggetider, og følgene for arbeidsmiljø, konkur
ranseforhold, regional kompetanseoppbygging 
m.v., S.tid. 3022-3023 (23.4.97). 

6. M.spm. fra Anne/ise Høegh om atkomst og tra
fikkløsninger tilknyttet det nye Rikshospitalet, S. 
tid. 3294 (14.5.97). 
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STATSFORFATNING 

Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN, STORTINGET 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Inge Myrvoll og Magnar Sortåsløkken 

til endringer i Grunnlovens §§l, 3, 12, 16-22, 
25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112 om opp
hevelse 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 republi
kansk statsform.) 

Dok. 12 (1991-92), forslag l, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 102, S.tid. 2772-2774 (24.3.94). (Ikke bifalt 
med 103 mot 17 stemmer.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen til ny§ 82 i Grunnloven. 
(Folkeavstemning.) 
Dok. 12 (1991-92), ref. S.tid. 71, Innst. S. 178, 
S.tid. 4357-4359, 4360 (15.6.94). 
(Forslaget ikke bifalt mot 9 stemmer.) 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 

Regjeringen utnevne ny leder i styret for Postban
ken. 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om å sende saken til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen sørge for drøftelser med Per Kristian 
Liland med sikte på å oppnå en minnelig erstat
ningsordning og at Stortinget gir Regjeringen full
makt til å utbetale Per Kristian Liland et forskudd 
på den erstatning han har krav på i medhold av 
§ 444 i straffeprosessloven. 
Dok. 8: 12, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 

(l forslag fra Carl I. Hagen om å sende saken til 
justiskomiteen ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen sørge for drøftelser med den tidligere 
tiltalte og de siktede i den såkalte Bjugn-saken 
med sikte på å oppnå en minnelig erstatningsord
ning. 
Dok. 8: 13, ref. S.tid. 1524-1528 (5.12.94), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl l. Hagen om å sende saken til 
justiskomiteen ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Inge Myrvoll om å be Regjeringen 
instruere styret i Telenor til ikke å gi lønnsøkning 
til administrerende direktør Tormod Hermansen. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2185-2188 (7.2.95), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde om å sende saken 
til samferdselskomiteen ikke bifalt.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Edvard Grimstad om å nedsette en 

kommisjon for å vurdere domstolenes organise
ring. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 11.10.95 fra justis
ministeren til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 67 (1994-95), ref. S.tid. 3017 (2.5.95), 
Innst. S. 72, S.tid. 1672-1677, 1688 (12.12.95). 
(Forslaget, med et tillegg om fullmakt for Stortin
gets presidentskap til å oppnevne kommisjonen, 
ikke bifalt med 54 mot 40 stemmer. Komiteens 
innst. om å be Regjeringen nedsette en domstols
kommisjon enstemmig bifalt.) 

2. Forslag til endring av Grunnlovens§ 93. (5 ulike 

forslag om suverenitetsavståelse til internasjonale 
organisasjoner- hjemmel for å slutte Norge til EF, 
hjemmel for å avholde bindende folkeavstemning 
om suverenitetsavståelse, endringer i vilkårene for 
suverenitetsavståelse.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 12-16, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 291, S.tid. 4502-4508 
(20.6.96). (Forslagene ble enstemmig ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen til ny§ 82 i Grunnloven. (Bindende, alter
nativt rådgivende folkeavstemning.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 7.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Magnor Hansen, Oslo, sender skriv datert 7. juni 

1995 med krav om riksrettstiltale mot tre høyeste
rettsdommere. 
Ref. O.tid. 8 (31.10.95), og vedtatt henlagt. 

1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. lnterp. frå John Dale om næringslivet samla sett 
tener på EØS-avtalen, samanlikna med tilhøva 
under den tidlegare frihandelsavtalen og tap av 
demokrati. 
S.tid. 3620-3627, 3645-3646 (2.6.97). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Hjalmar Larsson, 1472 Fjellhammer, sender skriv 

datert 29. juli og 2. september 1996 med krav om 
riksrettstiltale mot høyesterettsdommerne Gjøt
stad, Coward, Tjomsland, Dolva og Skåre. 
Ref. O.tid. 27 (18.10.96), og vedtatt henlagt. 
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STATSFORVALTNING 

Se også: DEPARTEMENTER, STATENS PERSONALPOLITIKK, STATSADMINISTRASJON, 
ST ATSEIENDOMMER 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forvaltningspolitisk redegjørelse av administra

sjonsministeren (omstillings- og fomyelsesarbeid; 
overføringsordninger; program for økt bruker
orientering; forsøk med offentlige servicekonto
rer; næringslivets rammebetingelser; program for 
statlige innkjøp; samspill mellom stat og kommu
nesektor; fylkesmannens samordningsrolle; for
holdet mellom departementer og ytre etater; for
valtningsbedrifter, NSB, Postverket og Telever
ket; bruk av mål- og resultatstyring, budsjettarbei
det; lederutvikling; personalpolitikk, kompetan
seutvikling, likestillingspolitikk; seniorpolitikk). 
S.tid. 1871-1878 (11.1.94), S.tid. 1899-1931 
(debatt 18.1.94) og vedlagt protokollen. 
(2 forslag fra FrP og l forslag fra FrP og H - ikke 
bifalt.) 

2. Forslag fra Lisbeth Holand og Inge Myrvoll om å 
be Regjeringen foreslå endringer i offentlighets
loven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige 
organers saksbehandling. 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2798, Innst. S. 155, S.tid. 
4044-4048, 4070-4071 (8.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

3. Framlegg frå Lars Sponheim om tiltak for å redu
sere det offentlege skjemaveldet overfor små 
bedrifter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.5.94 fra stats
råd Nils Totland til familie-, kultur- og administra
sjonskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 168, S.tid. 
4511-4515, 4517 (16.6.94) og sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 
(l forslag fra komiteen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

4. Forslag fra Anders Tallerås, Svein Ludvigsen, 
Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om innføring 
av frister for forvaltningens saksbehandling. 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1529 (6.12.93) og ikke 
behandlet. 

5. Forslag fra Carl l. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen om at Stortinget skal be Regjeringen legge 
til grunn at embedsmenn i departementene anmo
des om å vise en betydelig tilbakeholdenhet ved 
den offentlige EU-debatt, men at de øverste an
svarlige embedsmenn for de ytre faglig avgren
sede etater inviteres til å klargjøre sitt og etatens 
syn på virkningene og konsekvensene av et even
tuelt norsk EU-medlemskap. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 4698, Innst. S. 211, S.tid. 
4700-4934 (29.9.-30.9.94) og avvist. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om praktisering av 

habilitetsregler og bruk av offentlige midler i 
Distriktenes Utbyggingsfond, S.tid. 279-280 
(27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oversendt brev 
til Samferdselsdepartementet om flere brudd på 
forvaltningsloven ved saksbehandling i Luftfarts
verket, S. tid. 718 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å fremme offentlig
hetsprinsippet i forhandlingene om medlemskap i 
EF, S.tid. 1543-1544 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om avslag på en anmod
ning fra Tiny Transport AlS til Oslo fylkesskatte
kontor om veiledning i henhold til forvaltnings
lovens § 11, S.tid. 2445-2446 (2.3.94). 

5. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om å betre 
det tverrsektorielle arbeidet i staten for å unngå at 
gode tiltak og prosjekt vert avviste fordi dei ikkje 
naturleg høyrer inn under ein sektor eller eit 
departement, S.tid. 2453-2454 (2.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer iforvaltningsloven m.v. 

Ot.prp. 75, ref. O.tid. 309 (24.5.94) og ikke 
behandlet. 
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1994-95 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Anders Talleraas, Svein Ludvigsen, 
Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om innføring 
av frister for forvaltningens saksbehandling. 
Dok. 8: 14 (1993-94), ref. S.tid. 1529 (1993-94), 
Innst. S. 8, S.tid. 799 (31.10.94) og enstemmig 
bifalt. 

2. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av Rød 
Valgallianse oversendt fra Odelstinget 31. oktober 
1994: «Det henstilles til Regjeringa å fremme for
slag om endringer i offentlighetsloven slik at 
saker som behandles etter rettspleielovene ikke 
automatisk unntas fra offentlighetens innsyn.» 
S.tid. 1061 (4.11.94) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av Rød 
Valgallianse oversendt fra Odelstinget 31. oktober 
1994: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram 
forslag om særlige strafferegler om brudd på 
inhabilitetsreglene.» S.tid. 1061 (4.11.94) og over
sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. juli 
1993-30. juni 1994. (Benådningssaker; klager på 
avslag om dokumentinnsyn; halvårig behandling 
av regjeringsprotokollene.) 
Ref. S.tid. 31, Innst. S. 45, S.tid. 1602-1603 
(8.12.94). 

5. En undersøkelse om anskaffelse og bruk av edb i 
statsforvaltningen. 
(Vedlegg: Hovedprosjektrapport vedrørende «En 
undersøkelse om anskaffelse og bruk av edb i 
statsforvaltningen».) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 132, S.tid. 
3131-3132, 3200 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

6. Forslag fra Peter Angelsen, Unn Aarrestad, Svein 
Ludvigsen og Dag C. Weberg om at offentlighets
loven skal gjelde for Statens nærings- og distrikts
utviklingsfond (SNO). 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 2744, Innst. S. 141, S.tid. 
3599-3602, 3628 (1.6.95) og bifalt. 

7. Redegjørelse av statsministeren etter henvendel
ser av 15. juni 1995 til Stortingets president. (Mis
bruk av embetsverket og forvaltningen i partipoli
tisk arbeid.) 
S.tid. 4315-4322 (16.6.95) og vedlagt protokol
len. (En representant fra hver partigruppe fikk an
ledning til 5 minutters innlegg etter redegjørel
sen.) 
(Jf. neste sak.) 

8. Forslag fra Sp og KrF om grensedragning mellom 
forvaltning og partipolitisk virksomhet og etter
levelse av offentlighetslovens bestemmelser m.v. 
S.tid. 4329-4388, 4403 (19.6.95) og bifalt med 62 
mot 46 stemmer. 
(Forslaget ble debattert under behandling av revi-

dert nasjonalbudsjett.) 
(Jf. forrige sak.) 

9. Utviding av ordninga med husleigebetaling for 
statlege etatar i statlege bygg. 
(Vedlegg: Oversikt over eigedomar som vert over
ført til Statsbygg ved utviding av ordninga med 
husleigebetaling for statlege etatar i statlege 
bygg.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Trukket til
bake ved St.meld. 50- jf. neste sak.) 

10. Tilbakekalling av St.prp. 52 (1994-95) Om utvi
delse av ordningen med husleiebetaling for stat
lige etater i statlige bygg. 
St.meld. 50, ref. S.tid. 4450 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 

11. Forslag fra Carl L Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin utredningsinstruks slik at 
utkast som forelegges underliggende virksomhe
ter og svarbrev vanligvis gjøres offentlig. 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2380 (24.2.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim, 
Lisbeth Holand, Jorunn Ringstad og Erling Folk
vord om statsborgerskap for flyktningebarn født i 
Norge. 
Dok. 8: 100, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om hemmeligstemp

ling av det siste utkastet til EUs personverndirek
tiv, som kan føre til store endringer i norsk person
vernlovgivning, S.tid. 1572-1574 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken hjem
mel Finansdepartementet har til å gripe inn over
for skatteetaten i saker som gjelder enkeltskattey
tere, S.tid. 1860-1861 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvilke kontakter 
det har vært mellom Finansdepartementet og Skat
tedirektoratet i forbindelse med håndteringen av 
Airbus-komplekset, S. tid. 1861-1863 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om sensu
rering i offentlege journalar i strid med lov om 
offentlighet i forvaltninga, S.tid. 1869-1870 
(11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om en rapport fra 
Christian Michelsens Institutt om norsk bistands
politikk, og om garantier for at slike rapporter ikke 
unntas offentlighet, S.tid. 1916-1917 (18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om Bergen kommu
nes søknad om å opprette aldersblandede klasser i 
skoler som tilbyr undervisning på alle alderstrinn, 
S.tid. 2093-2094 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om ein ny 
instruks for departementa si praktisering av 
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offentlegheitslova, og om den fører til meir open
heit, S. tid. 2326-2327 (22.2.95). 

8. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om praktiseringen 
av bestemmelsen om unntak fra innsynsrett etter 
forvaltningsloven, S.tid. 2460-2461 (8.3.95). 

9. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om hvor langt Regje
ringa er kommet i å utrede forslag til endringer i 
offentlighetsloven og andre lover for å sikre inn
syn i offentlige organers saksbehandling, S.tid. 
2612-2613 (15.3.95). 

10. Sp.spm. fra Karin Lian omforenkling av skjema
veldet for næringslivet, S.tid. 2625-2626 
(15.3.95). 

11. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem, om lang saksbehandlings
tid i Landbruksdepartementet angående offentlig
hetsspørsmål, og om dette rimer med tidligere løf
ter om rask saksbehandling og mer offentlighet, 
S.tid. 2747-2748 (29.3.95). 

12. Sp.spm. fra Marit Arnstad om sen journalføring 
av brev og praktisering av offentlighets/oven i 
Landbruksdepartementet, S.tid. 2953-2954 
(26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i forvaltningsloven m.v. (Høringsnotat 

om etterkontroll av praktisering av forvaltnings
loven; behandling av saker etter rettspleielovene; 
inhabilitetsregler; veiledningsplikt; saksbehand
ling og foreløpig svar; rett til muntlig konferanse; 
varsel om befaring; gebyr for kopiering; samtidig 
og etterfølgende begrunnelse; underretning om 
vedtak; spørsmål om avgifter og gebyr; klagein
stansens kompetanse; retten til dekning av saks
kostnader.) 
Ot.prp. 75 (1993-94), ref. O.tid. 309 (24.5.94), 
Innst. O. 4, O.tid. 90-97 (31.10.94), Besl. O. 7, 
L.tid. 15 (4.11.94). Lov av 12. januar 1995. 
(10 forslag fra RV, hvorav 8 ikke bifalt, 2 sendt 
Stortinget.) 
(Jf. Il, 2 og 3.) 

2. Forslag fra Lisbeth Holand og Reidar Johansen 
om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 
om statsforetak ( offentlighetsloven skal gjelde for 
statsforetak). 
Dok. 8: 87, ref. O.tid. 751 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l . Tilbakekalling av St.prp. 52 (1994-95) Om utvi

delse av ordningen med husleiebetaling for stat
lige etater i statlige bygg. 
St.meld. 50 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
lnnst. S. 7, S.tid. 371, 375 (26.10.95). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal be 
Regjeringen endre sin utredningsinstruks slik at 
utkast som forelegges underliggende virksomhe
ter og svarbrev vanligvis gjøres offentlig. (Punkt 
6.1 om sluttbehandling av utkast til meldinger og 
proposisjoner til Stortinget.) 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Utdrag fra hhv. Reg
elverksinstruksen fastsatt ved kgl. res. av 30.8.85 
og Utredningsinstruksen, januar 1995. 3. Svarbrev 
av 6.6.95 fra administrasjonsministeren til justis
komiteen.) 
Dok. 8: 37 (1994-95), ref. S.tid. 2380 (24.2.95), 
lnnst. S. 46, S.tid. 1428-1439, 1510 (30.11.95) og 
enstemmig bifalt. 

3. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim, 
Lisbeth Holand, Jorunn Ringstad og Erling Folk
vord om statsborgerskap for jlyktningbarn født i 
Norge. 
(Vedlegg: Svarbrev av 26.10.95 fra Justisdeparte
mentet, statsråden, til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 100 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 61, S.tid. 1708-1710, 1718 (14.12.95) og 
bifalt. 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

4. Forvaltningspolitisk redegjørelse av administra
sjonsministeren (tilpasning til intemasjonalise-

ring, høyteknologisk informasjonssamfunn og 
endring i befolkningsstruktur; offentlighetsprin
sippet; kvalitetsforbedring og brukerorientering, 
offentlige servicekontor; oppgaveplikt for næ
ringslivet; bedre kommunikasjon gjennom IT; 
effektivitet og innsparing; omgjøring av etater til 
statsaksjeselskap og -foretak; rammevilkår for sty
ring; nytt økonomireglement; samordning av stat
lige innkjøp; koordinering på IT -området; om
organiseringer; lederrollen; likestilling; kompe
tanseheving; velferdsstaten). 
S.tid. 2503-2508 (27.2.96), S.tid. 2701-2746, 
2758-2759 (debatt 7.3.96). 
(2 forslag fra H, herav l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Forslag fra Carl l. Hagen om etablering av et 
Offentlighetsombud og et Offentlighetsråd til å 
føre tilsyn og kontroll med at offentlighetsloven 
etterleves. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.2.96 fra justis
minister Grete Faremo til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1526, Innst. S. 165, S.tid. 
3089-3092, 3095 (15.4.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

6. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om tiltak for å 
motvirke de økte ulikhetene i samfunnet. 
S.tid. 3192-3209, 3224 (25.4.96). 
(l forslag fra Sp ikke bifalt.) 

7. Forslag fra Lars Sponheim til ny§ 100 a i Grunn
loven. (Offentlighetsprinsippet.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 9.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om manglende systemer 

i Regjeringen og statsforvaltningen for å sikre at 
skattereglene blir fulgt ved bruk av drosje mellom 
arbeidssted og hjemsted, S.tid. 312-313 
(25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om hvorfor 
inkassoloven ikke gjelder for offentlige instanser, 
S.tid. 1414 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å sikre økt åpenhet 
og offentlighet i forvaltningen, S.tid. 1546-1548 
(6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om korrekt journal
føring i departementene i overensstemmelse med 
offentlighetslovens formål, S.tid. 1550-1551 
(6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om hvor
vidt opplysninger om utlending som er besluttet 
utvist, omfattes av offentlighets/oven eller er taus
hetsbelagt, S.tid. 2433 (21.2.96). 

6. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om det er i overens
stemmelse med offentlighetsloven at skattefog
dene ikke journalfører post, S.tid. 3532 (15.5.96). 

7. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementets hemmelighol
delse av dokumenter i forbindelse med Statskon
sults utredning om støtte til private skoler, S.tid. 
3733-3734 (29.5.96). 

8. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om Stortingets ved
tak om å innskjerpe overfor departementenes poli
tiske ledelse og embetsverk at offentlighetslovens 
bestemmelser og intensjoner blir etterlevd, S.tid. 
3852-3853 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lov 19. juni 1970 nr. 69 om 

offentlighet i forvaltningen (utsatt offentlighet for 
korrespondanse med Riksrevisjonen). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3-4, lnnst. O. 34, O.tid. 
203-212 (6.2.96), Besl. O. 40, L.tid. 26 (20.2.96). 
Lov av 8. mars 1996. 
(Forslaget fra Regjeringen om utsatt offentlighet 
ikke fremmet.) 

2. Endring i lov 27. november 1992 nr. 116 om 
offentlige anskaffelser m.v. (Utvidelse av virke
området for nasjonal domstolsbehandling ved 
brudd på WTO-avtalen og andre internasjonale 
avtaler.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 17, Innst. O. 35, O.tid. 
213-214 (15.2.96), Besl. O. 41, L.tid. 26 (20.2.96). 
Lov av 15. mars 1996. 

3. Forslag fra Lisbeth Holand og Reidar Johansen 
om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 
om statsforetak ( offentlighetsloven skal gjelde for 
statsforetak). 
Dok. 8: 87 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 40, O.tid. 217-218 (7.3.96) og vedtatt 
sendt Regjeringen til utredning og uttalelse. 

4. Forslag fra Anne Enger Lahnstein, Jorunn Ring
stad og Ragnhild Queseth Haarstad om lov om 
endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offent
lighet i forvaltningen. 
Dok. 8: 26, ref. O.tid. 187, Innst. O. 49, O.tid. 
300-301 (30.4.96) og vedtatt sendt Regjeringen 
til utredning og uttalelse. 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Johanne Gaup om tiltak for å oppnå 

likestilling mellom samisk og norsk språk innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk. 
S.tid. 1642-1647 (11.12.96). 
(l forslag fra Sp om en finansieringsordning for å 
dekke merutgifter i forbindelse med tospråklighet 
i same loven, kap. 3 Samisk språk - bifalt.) 

2. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1995-30. juni 
1996. (Utnevnelse av embetsmenn til politiske 
stillinger.) 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar m.m. l. juli 
1995-30. juni 1996. 2. Oppgåve frå departementa 
pr. 30. juni 1996 over konstitueringar i embete og 
over mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 342, lnnst. S. 98, S.tid. 
2048-2049, 2062 (21.1.97). 
(Jf. sak 5 og Ill, 4.) 

3. lnterp. fra Per-Kristian Foss om interessekonflik
ter som er en følge av statlige maktkonsentrasjo-

ner og konkurransetilsynets rolle. 
S.tid. 2140-2148 (28.1.97). 

4. Forslag fra Jorunn Hageler og Erik Solheim om at 
Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestil
lingsombudet og Forbrukerombudet. 
Dok. 8: 108 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 107, 
S.tid. 2525-2531,2543-2544 (27.2.97) og avvist. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling Il om 
ombudenes roller og uavhengighet enstemmig 
bifalt.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
utarbeide retningslinjer som kan bidra til å trekke 
opp klarere grenser mellom embetsverk og poli
tisk ledelse i departementene, og mellom embets
verket og andre tunge samfunnsaktører og -inter
esser. 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1659, Innst. S. 261, S.tid. 
4517-4519, 4548 (19.6.97). 
(Forslaget i en noe endret form, framsatt av Sp, 
KrF, Roy N. Wetterstad og Arne Haukvik, ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om retningslinjer og 
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karantenetid enstemmig bifalt.) 
(Jf. sak 2 og nr, 4.) 

6. Statens forhold tilfrivillige organisasjoner. 
(Vedlegg: l. Departementsvis statusbeskrivelse. 2. 
Omtale av nytt økonomireglement for staten. Jf. 
NOU 1988: 17 Frivillige organisasjoner. Leder 
Lars Korvald.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2743 (18.3.97), S.tid. 5000 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om regelverksendring 

slik at offentlegheitslova også gjeld for Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), S.tid. 
76-77 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Johan J Jakobsen om offentlighet 
omkring arbeidet i de råd som ble varslet i regje
ringserklæringen, S.tid. 1510-1511 (4.12.96). 
(Jf. sak 8.) 

3. M.spm. fra Erik Sol heim om offentlighet omkring 
rådsstrukturen i samband med Det norske hus, 
S.tid. 1511-1512 (4.12.96). 

4. M.spm. fra Per-Kristian Foss om en tiltagende 
sammenblanding av embetsverkets forvaltnings
oppgaver og departementsledelsens politiske opp
gaver, S.tid. 1516 (4.12.96). 
(Jf. Il, 2 og 5.) 

5. M.spm. fra Jan Petersen om samrøre mellom stat, 
parti, næringsliv, forskning og personlige interes
ser, S. tid. 1517-1518 (4.12.96). 

6. M.spm. fra Kristin Halvorsen om økende velferds
gap i Norge mellom velstående og de som har lite, 
og når og hvordan de sistnevnte skal løftes opp, 
S.tid. 1991-1992 (15.1.97). 
(Jf. neste sak.) 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å bekjempe fat
tigdom i Velferds-Norge, med henvisning til Frel
sesarmeens ekstratiltak for å gi husrom til husløse, 
S.tid. 1996-1998 (15.1.97). 
(Jf. forrige sak.) 

8. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om full åpenhet i 
forbindelse med Regjeringens varslede rådsmø
ter, S.tid. 2169 (29.1.97). 
(Jf. sak 2.) 

9. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om hvor 
Regjeringen vil avbyråkratisere og effektivisere 
forvaltningen for å frigjøre ressurser til tjeneste
produksjon, S.tid. 2171-2172 (29.1.97). 

l O. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om at forvaltningsor
ganer, inkludert departementer, ofte neglisjerer 
sin informasjonsplikt og lar henvendelser ligge 
ubesvart, S. tid. 2190-2191 (29.1.97). 

Il. Sp.spm. fra Erik Solheim om å få resten av Vest
Europa med på å gå over til sommertid hele året, 
S.tid. 2876 (9.4.97). 

12. Sp.spm. fra Syver Berge om ei melding om mål
bruk i offentleg teneste, då slik melding skal leg
gjast fram minst kvart fjerde år, S.tid. 2884 
(9.4.97). 

13. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om når Regjeringen 
vil fremme forslag om innføring av tidsfrister for 
forvaltningens saksbehandling, som Stortinget 
bad om 31. oktober 1994, S.tid. 2928 (16.4.97). 

14. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om dokumenter som 
er unntatt offentlighet i den såkalte bomtrålersa
ken, og Sivilombudsmannens uttalelse i klagesak, 
S.tid. 3417 (21.5.97). 

15. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å fremme mel
dingen om offentlighet i forvaltningen i løpet av 
vårsesjonen, da den ikke kom i mai som lovet, 
S.tid. 3745-3746 (4.6.97). 
(Jf. Il, 2.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikker

hetsloven). 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 569 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 
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STATSLÅN 

Se også: AKSJER, BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSBANKER, 
STATSBUDSJETTET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet, Landbruks
departementet og Nærings- og energidepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

4635 Låne- og garantiprovisjoner 
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 
560I Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av grunnkjøp

slån 
5608 Renter av lån til statsforetak under Nærings

og energidepartementet 

5 609 Renter av lån til statsforetak under Land
bruksdepartementet 

2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet. (Kap. 5608 
Renter av lån til statsforetak, økt anslag for inn
tekter fra Statkraft SF.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 6. Tillegg 2, S.tid. 1538 (7.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 5608 Renter av lån til statsforetak, nedjus
tering av renteinntekter fra Statnett SF og Statkraft 
SF.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 25, S.tid. 
1535-1537 (7.12.93). 

2. Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske 
stats lån . 
St.prp. 18, ref. S.tid. 700, Innst. S. 23, S.tid. 
1537-1538 (7.12.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet, Landbruks
departementet og Nærings- og energidepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 (4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

4635 Låne- og garantiprovisjoner 
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 
5 60 l Renter fra stats bankene 
5606 Renter fra Norges Kommunalbank av grunn

kjøpslån 

5608 Renter av lån til statsforetak under Nærings
og energidepartementet 

5609 Renter av lån til statsforetak under Land
bruksdepartementet 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer, 
SND; kap. 5608 Renter fra statsforetak, Statnett 
SF og Statkraft SF.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 30, S.tid. 1468 
(11.11. 94). 

2. Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske 
stats lån. 
(Vedlegg til innst.: Telefax av 8.12.94 fra Sigbjørn 
Johnsen, Finansdepartementet til Eilef A. 
Meland.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 59, S.tid. 
1729-1792, 1841 (salderingsdebatt 21.12.94). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet, Landbruks
departementet og Nærings- og energidepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

4635 Låne- og garantiprovisjoner 
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 5340 Lån til statsbankene m. v. 
5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Norges Kommuna/bank av grunn

kjøpslån 
5608 Renter av lån til statsforetak under Nærings

og energidepartementet 
5609 Renter av lån i selskaper under Landbruks

departementet 

2. Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næ
ringsmiddeltilsynet m.v. (Kap. 5609 Renter på lån 
i selskaper under Landbruksdepartementet.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 1146, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1803-1805, 1839-1840 
(18.12. 95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske 

stats lån. 
St.prp. 14, ref. S.tid. 922, Innst. S. 39, S.tid. 1353, 
1360 (24.11.95). 

2. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 
1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 5609 
Renter på lån i selskaper under Landbruksdeparte
mentet.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, Innst. S. 51, S.tid. 1528, 
1531 - 1532 (5.12.95). 

3. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
5608 Renter av lån til statsforetak under Nærings
og energidepartementet, Statkraft SF.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 67, S.tid. 1799, 
1839 (18.12.95). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet, Landbruks
departementet og Nærings- og energidepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

4635 Låne- og garantiprovisjoner 
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 5340 Lån til statsbankene m. v. 
5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Norges Kommunalbank av grunn

kjøps/ån 
5608 Renter av lån til statsforetak under Nærings

og energidepartementet 

5609 Renter av lån i selskaper under Landbruks
departementet 

(l forslag fra Sp, H, KrF, V og Stephen Bråthen 
vedr. kap. 5341 og 5601 bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske 

stats lån. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 54, S.tid. 
1503-1505, 1507-1508 (3.12.96). 

2. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 
og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 5608, Statnett SF.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 72, S.tid. 
1698-1700, 1732-1733 (16.12.96). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1997 vedrørende Sta
tens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt 
ramme for grunnfinansieringsordningen. (Kap. 
5341 Avdrag på utestående fordringer; kap. 5601 
Renter fra statsbankene.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 189, S.tid. 
3376-3381, 3398 (20.5.97). 
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Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, GRUNNLOVEN, KLAGER TIL STORTINGET, POLITISKE 
PARTIER, REGJERINGEN, RIKSREVISJONEN, STATSFORFATNING, STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN, 
STORTINGSREPRESENTANTER, VALG 

1993-94 

Stortinget (138.): 
l. Stortingets sammentreden. (Valg av fullmaktsko

mite.) 
S.tid. 9-10 (1.10.93). 

2. Fullmaktene. (Vedlegg: l. Innstilling fra den for
beredende fullmaktskomite, valgt av Det 137. 
Storting, om fullmaktene for stortingsrepresentan
tene og vararepresentantene på Det 138., 139., 140. 
og 141. Storting. 2. Utskrifter fra nyhetssendinger i 
radio mandag 13. september 1993. 3. Partienes 
stemmetall og fordelingen av distriktsmandatene. 
4. Sammendrag av Riksvalgstyrets oppgjør. 5. 
Valgte representanter og vararepresentanter fyl
kesvis i henhold til Riksvalgstyrets valgoppgjør 
21. september 1993. 6. Avgitte og forkastede for
håndstemmegivninger ved Stortingsvalget 1993. 
Sammendrag. Forkastede stemmer.) 
Ref. S.tid. 10, Innst. S. l, S.tid. 11-38 (8.10.93). (l 
forslag fra H og V om omvalg i Oslo ikke bifalt.) 

3. Valg av presidenter og sekretærer. 
S.tid. 39-42 (11.10.93). (Ved alternativ votering 
mellom Edvard Grimstad og Jan P. Syse til vise
president ble Grimstad valgt med 94 mot 64 stem
mer.) 

4. Bemyndigelse for Presidentskapet til å utføre for
skjellige forretninger. 
S.tid. 43-44 (11.10.93). 

5. Valg av medlemmer til valgkomiteen. S.tid. 44 
(11.10.93), S.tid. 64-65 (13.10.93). 

6. Åpning av det 138. Storting. (H.M. Kongens tale 
til det 138. Storting ved dets åpning (Trontalen), 
Melding om Noregs rikes tilstand og styring i tida 
etter siste melding og Presidentens tale til H.M. 
Kongen, H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprin
sen.) 
S.tid. 45-63 (12.10.93). (Beh. se REGJERINGEN 
Il, sak 1.) 

7. Presidenten erklærer det 138. Storting for avslut
tet. 
S.tid. 4935 (30.9.94). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (11.10.93). 

Lagtinget: 
l. Valg av medlemmer av Lagtinget. 

S.tid. 42-43 (11.10.93). 
2. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (11.10.93). 
3. Valg av midlertidig president under lagtingspresi

dent Jan P. Syses permisjon. L.tid. 3 (22.11.93). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 643 - 649 (15.11.93) . 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
(2 forslag fra RV og l forslag fra FrP- ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Sammensetningen av Stortingets faste komiteer. 

Ref. S.tid. 249 (21.10.93), S. 3, og vedlagt proto
kollen. 

2. Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 
1992-93. 
Dok. 11 (1992-93), ref. S.tid. 249 (21.10.93), og 
vedlagt protokollen. 

3. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 
forslaget til statsbudsjett for 1994. 
Innst. S. 2, S.tid. 251-262 (25.10.93). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer av den 
norske delegasjon til en felles parlamentarikerko
mite mellom Stortinget og Europaparlamentet. 
Innst. S. 10, S.tid. 340 (4.11.93). 

5. Nedsettelse av en særskilt komite som skal avgi 
innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. Innst. S. 38, S.tid. 1539-1540 
(8.12.93). 
(Jf. sak 6, 8 og IV, l.) 

6. Valg av medlemmer til en særskilt komite som skal 
avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en 
granskingskommisjon for å granske påstander om 
ulovlig overvåking. 
S. 39, ref. S.tid. 1602 (10.12.93) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sakene 5, 8 og IV, 1.) 

7. Valg av styre for <<Mindegaven til Norge 1914 fra 
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Det Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika». 
lnnst. S. 47, S.tid. 1679 (14.12.93). 

8. Oppnevning av og mandat for en kommisjon som 
skal granske påstander om ulovlig overvåking. 
(Lund-kommisjonen.) lnnst. S. 60, S.tid. 
1984-2002 (1.2.94). 
(3 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 5, 6, 13 og IV, 1.) 

9. Endringer i de faste komiteers sammensetning. 
S. 67, ref. S.tid. 2030 (2.2.94) og vedlagt protokol
len. 

10. Endring i sammensetningen av den utvidede uten
rikskomite. 
S. 83, ref. S.tid. 2320 (22.2.94), og vedlagt proto
kollen. 

11. Hvilket organ i Stortinget som skal ha konsulta
sjoner med Regjeringen om EØS-saker. (Ny § 13 a 
i Stortingets forretningsorden, utenrikskomiteen 
supplert med EØS-delegasjonen.) 
(Vedlegg: Uttalelse til Stortingets presidentskap 
fra utenrikskomiteen vedr. Stortingets arbeid med 
EØS-saker, datert 3. februar 1994.) 
Innst. S. 112, S.tid. 3321-3329 (6.5.94). 
( 4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra Sp over
sendt Presidentskapet.) 

12. Fordeling av taletid til representanter som ikke er 
medlem av noen partigruppe og referat fra vedtak 
i Presidentskapet, S.tid. 3554-3555, 3576-3577 
(20.5.94); S.tid. 3579-3580 (24.5.94). 
(Jf. Ill, 2; IV, 2.) 

13. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regjeringen 
nedlegge Nygaard Haug-utvalget og overføre 
utvalgets materiale til Lund-utvalget oppnevnt av 
Stortinget. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.6.94 fra Forsvarsde
partementet, statsråden, til forsvarskomiteen.) 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 3758, Innst. S. 191, S.tid. 
4384-4385, 4388 (15.6.94) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. sak 8.) 

14. Vedrørende § 13 a i Stortingets forretningsorden. 
(Forslag fra Sp oversendt fra Stortinget 6. mai 
1994 om vilkår for behandling i Stortinget av saker 

i konsultasjonsorganet for EØS-saker.) 
Innst. S. 205, S.tid. 4569-4572 (17.6.94). (Presi
dentskapets flertallsforslag til nytt tredje ledd i 
§ 13 A bifalt.) 
(Jf. sak Il.) 

15. Beretning for 1993 fra Styret for «Mindegaven til 
Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord
Amerika. 
Innst. S. 208, S.tid. 4934 (30.9.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om når innstilling om 

den framtidige parlamentariske felleskontroll med 
de hemmelige tjenestene vil bli forelagt Stortinget, 
S.tid. 3706-3707 (25.5.94). 

2. Spm. fra Carl /. Hagen om Presidentskapets 
begrunnelse for fortolkning av forretningsorde
nens§ 35 annet ledd ved tildeling av gruppefordelt 
taletid til enkeltrepresentanter som har meldt seg 
ut av en stortingsgruppe, S.tid. 4161-4163 
(10.6.94). 
(Jf. Il, 12 og IV, 2.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om granskingskommisjonen for gransking av 

påstander om ulovlig overvåking av norske bor
gere. (Hjemmel til å foreta rettslig avhør.) 
Innst. O. 24, O.tid. 150-153 (22.2.94), Besl. O. 
32, L.tid. 17 (3.3.94). Lov av 25. mars 1994. 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5, 6 og 8.) 

2. Carl I. Hagen reserverer seg mot at uttrykket 
gruppe blir brukt om utbrytere fra FrP ved forde
ling av taletid, og presidenten beklager hvis han 
kunne oppfattes slik, O.tid. 236 (9.5.94). 
(Jf. Il, 12 og Ill, 2.) 

3. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjeneste 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenester». Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 6341 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 
Stortinget (139.): 

l. Stortingets sammentreden. Valg av presidenter og 
sekretærer. 
S.tid. 1-4 (1.10.94). 

2. Åpning av det 139. Storting. (H.M. Kongens tale 
til det 139. Storting ved dets åpning {Trontalen), 
Melding om Noregs rikes tilstand og styring i tida 
etter siste melding og Presidentens tale til H.M. 
Kongen, H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprin
sen.) 
S.tid. 5-24 (3.10.94). (Beh. se REGJERINGEN 
Il, sak 1.) 

3. Presidenten erklærer det 139. Storting for avslut
tet. 
S.tid. 4451 (27.9.95). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.94). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.94). 
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I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. (Bygningsarbeider i Nedre Vollgate; 
Lund-kommisjonens arbeid.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 758-760 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
(2 forslag fra RV ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1995. 
Innst. S. l, S.tid. 79-91 (11.10.94). 

2. Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 
1993-94. 
Dok. 11 (1993-94), ref. S.tid. 123 (11.10.94), og 
vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Erling Folkvord på vegne av RV over
sendt fra Odelstinget l. desember 1994: <<Kontroll
utvalgets sammensetning skal som et minimum 
gjenspeile den politiske bredde som kommer til 
uttrykk i Stortinget.» 
S.tid. 1607 (13.12.94) og oversendt Presidentska
pet. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget skal an
mode kontroll- og konstitusjonskomiteen om å 
gjennomføre en undersøkelse av skatteetatens 
befatning med beskatningen av Airbus-komman
dittister med sikte på å fremme en innstilling til 
Stortinget om saken, samt bemyndige komiteen til 
å bruke åpne høringer og nødvendig eksperthjelp i 
sitt arbeid. 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 1953-1955 (19.1.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Carl I. Hagen om behandlingsmåten 
ikke bifalt.) 

5. Avgradering av: l. Saker behandlet for lukkede 
dører i Stortinget og avdelingene under det fort
satte 89. ordentlige Storting i 1945; 2. Protokoller 
og referater fra to spesialkomiteer for utenrikssa
ker og den ordinære og den utvidede utenriks- og 
konstitusjonskomite i tiden 1917-1945. 
(Vedlegg: Oversikt over møter for lukkede dører i 
Stortinget og avdelingene under det fortsatte 89. 
Storting 1945, samt oversikter over stenografiske 
referater fra møter i den ordinære og den utvidede 
utenriks- og konstitusjonskomite 1924-1945 som 

ikke lenger skal behandles som hemmelige.) Innst. 
S. 124, S.tid. 2849-2850 (5.4.95) og enstemmig 
bifalt. 

6. Instruks for Stortingets kontrollutvalg for etterret
nings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Brev av 6.2.95 fra Stor
tingets presidentskap til Stortinget med anmod
ning om å vedta en instruks for kontrollutvalget.) 
Ref. S.tid. 2185, Innst. S. 150, S.tid. 3525-3528, 
3551-3554 (30.5.95) og enstemmig vedtatt. 
( 4 forslag fra RV ikke bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

7. Presidenten gjør rede for at Presidentskapet ved å 
sørge for at stortingssalen er pyntet med blomster 
og flagg, har ønsket å markere at det er 50 år siden 
det 89. ordentlige Storting gjenopptok sine for
handlinger etter 2. verdenskrig. 
S.tid. 4051 (14.6.95). 

8. Beretning for 1994 fra styret for «Mindegaven til 
Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord
Amerika». 
Innst. S. 225, S.tid. 4449 (25.9.95). 

9. Forslag fra Oscar D. Hilllgaar om å be president
skapet, evt. i samarbeid med Regjeringen, å 
fremme forslag til endringer i Stortingets arbeids
måte slik at lover og andre sentrale vedtak under
legges en rutinemessig etterprøving og en bedre 
kvalitetssikring. 
Dok. 8: 91, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Spm. fra Stephen Bråthen om Presidentskapets 

korrigering av fraksjons merknader hvor betegnel
sen «Fridemokratene» var blitt benyttet i finans
innstillingen, S.tid. 616- 617 (27 .10.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings

og sikkerhetstjeneste. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 4 Kontrollen med 
«de hemmelige tjenesten>. Leder Arne Skauge.) 
Ot.prp. 83 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 11, O.tid. 141-148 (1.12.94), Besl. O. 15, 
L.tid. 19 (16.12.94). Lov av 3. februar 1995. 
(l forslag fra RV sendt Presidentskapet (via Stor
tinget).) 
(Jf. Il, 3 og 6.) 

1995-96 

Stortinget (140.): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presidenter og 

sekretærer. 
S.tid. 1-5 (2.10.95). 

2. Åpning av det 140. Storting. (H.M. Kongens tale 
til det 140. Storting ved dets åpning (Trontalen), 

Melding om Noregs rikes tilstand og styring i tida 
etter siste melding og Presidentens tale til H.M. 
Kongen, H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprin
sen.) 
S.tid. 6-24 (3.10.95). (Beh. se REGJERINGEN 
Il, sak 1.) 
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3. Valg av ny første varapresident til Stortinget. 
S.tid. 2050 (17.1.96). 

4. Presidenten erklærer det 140. Storting for avslut
tet. 
S.tid. 4767 (30.9.96). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. O.tid. 1-2 

(2.10.95). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. L.tid. 1-2 

(2.10.95). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. (Nye stillinger bl.a. til partigruppene; 
tilgjengeliggjøring av informasjon fra stortings
gruppene på Internett.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 17 .l O. 9 5 fra 
Riksrevisjonen til Stortinget vedr. godtgjørelse til 
Riksrevisorkollegiets medlemmer.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 628-634, 636 
(7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 

overvåkings- og sikkerhetstjeneste 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra FrP og l fra RV.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1996. 
Innst. S. l, S.tid. 53, 59-74 (12.10.95). 

2. Forslag om endring av Stortingets forretnings
orden - åpne komitehøringer. (Ny § 21 a. Prøve
ordning fra 1.12.95 og ut valgperioden.) 
(Vedlegg: l. Brev av 24.3.94 fra kontroll- og kon
stitusjonskomiteen til Stortingets presidentskap. 2. 
Brev av 31.5. 94 fra Stortingets presidentskap til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen. 3. Forslag av 
5.4.95 fra Petter Thomassen til endring av Stortin
gets forretningsorden - åpne komitehøringer. 
Undervedlegg: l. Regelverk og praksis for åpne 
komitehøringer i enkelte andre land. 2. Tidligere 
behandling av spørsmålet om åpne komitehørin
ger. Vedlegg inntatt i innst.: Presidentskapets 
uttalelse til komiteens innstillingsutkast.) 
Innst. S. 8, S.tid. 219-255, 255-256 (19.10.95). 
(Forslaget fra Sp, H, SV og FrP bifalt med 80 mot 
79 stemmer.) 

3. Forslag fra Oscar D. Hilllgaar om å be president
skapet, evt. i samarbeid med Regjeringen, å 
fremme forslag til endringer i Stortingets arbeids
måte slik at lover og andre sentrale vedtak under
legges en rutinemessig etterprøving og en bedre 
kvalitetssikring. 
Dok. 8: 91 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 

Innst. S. 21, S.tid. 634-635, 636-637 (7.11.95) og 
avvist. 

4. Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 
1994-95. 
Dok. 11 (1994-95), ref. S.tid. 923 (10.11.95), og 
vedlagt protokollen. 

5. Endringer i de faste komiteers sammensetning. 
(Finanskomiteen og kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
S. 109, ref. S.tid. 2040 (11.1.96) og vedlagt proto
kollen. 

6. Suppleringsvalg til valgkomiteen og parlamenta
rikerdelegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet 
og samarbeid i Europa (OSSE). 
Innst. S. 111, S.tid. 2113, 2126 (25.1.96). 

7. Valg av kontrollutvalg for etterretnings-, overvå
kings- og sikkerhetstjeneste (EOS). 
Innst. S. 157, S.tid. 2984, 2987 (26.3.96). 
(Jf. sakene 11 og 17.) 

8. Forslag fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, 
Anders C. Sjaastad og Petter Thomassen til end
ring i Grunnlovens§§ 54, 68, 71 og 112. (Adgang 
for Kongen til å utskrive nyvalg og adgang for 
Stortinget til å oppløse seg selv og utskrive 
nyvalg.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 4, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 153, S.tid. 3281-3288, 
3292-3293 (2.5.96). 
(Forslaget ikke bifalt med 121 mot 8 stemmer.) 

9. Avgradering av rapporten fra kommisjonen som 
ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander 
om ulovlig overvåking av norske borgere. (Lund
rapporten.) 
Innst. S. 182, S.tid. 3355-3359 (8.5.96) og 
enstemmig bifalt. 
(Jf. sak 20 og STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten sak 20.) 

l O. Endringer i Stortingets forretningsorden (spørs
mål og interpellasjoner). (§§50, 52 og 53, gam
mel §52 blir ny §51; spørsmål til skriftlig besva
relse, spørsmålsantall pr representant, prøveord
ning med muntlig spørretime/spontanspørretime, 
oppfølgingsspørsmål i ordinær spørretime; svar
frist for interpellasjoner samt varighet og taletids
begrensning for debattene; avvisning av spørsmål 
og interpellasjoner.) 
(Vedlegg til innst.: Spørsmålsordningen i Stortin
get. Innstilling fra en utredningsgruppe oppnevnt 
av Presidentskapet.) 
Innst. S. 211, S.tid. 3803-3808, 3848-3850 
(4.6.96). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

11. Suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg for 
etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 
(EOS). (Svein Grønnern til erstatning for John G. 
Bernander.) 
Innst. S. 243, S.tid. 4207, 4238 (13.6.96). 
(Jf. sakene 7 og 17.) 

12. Forslag fra Johan J. Jakobsen, Kjellbjørg Lunde, 
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Kjell Magne Bondevik, Carl I. Hagen og Lars 
Sponheim om å vurdere hensiktsmessigheten i at 
embets- og tjenestemenn oppnevnes som medlem
mer i offentlige utvalg og vurdere en styrking av 
Stortingets utredningskapasitet. 
Dok. 8: 101, ref. S.tid. 4241-4243, S.tid. 
4302-4308, 4312 (14.6.96). 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c. Forslagets 
punkt I om et utvalg til å vurdere styrking av Stor
tingets utredningskapasitet bifalt med 60 mot 4 7 
stemmer. Forslagets punkt Il ikke bifalt.) 

13. Framlegg frå Marit Arnstad, John Dale og Magn
hild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar 
om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin for
retningsorden med sikte på å auka Stortinget sin 
medverknad i EØS-saker. (Dokumentets forslag A 
og E, hhv. om endr. i bestemmelser om EØS
utvalget, og om et kontor for informasjon, analyse 
og utredning for representanter og partigrupper i 
EØS-saker.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3159, lnnst. S. 246, S.tid. 
4416-4426, 4435-4436 (18.6.96) og ikke bifalt. 
( 4 forslag ikke bifalt. Presidentskapets innst. om 
endr. i forretningsordenens § § 13 a og 17 enstem
mig bifalt; konsultasjonsorganet gitt betegnelsen 
EØS-utvalget.) 
(Jf. sakene 14 og 18.) 

14. Framlegg frå Marit Arnstad, John Dale og Magn
hild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar 
om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin for
retningsorden med sikte på å auka Stortinget sin 
medverknad i EØS-saker. (Dokumentets forslag 
B, C og D, hhv. om lengre tidsfrister i EØS-komi
teens saksgang, om offentlig informasjon om 
EØS-relevante forslag fra bl.a. EU-kommisjonen, 
og om informasjon fra Regjeringen til Stortinget 
om utviklingen i EØS.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 8.5.96 fra uten
rikskomiteen til handelsministeren og svarbrev av 
24.5.96 fra handelsministeren.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 252, S.tid. 
4416-4426, 4436 (18.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

15. l. Reglement for avgradering av a) møtereferater 
og innstillinger i saker behandlet for lukkede dører 
i Stortinget og avdelingene, b) protokoller og refe
rater fra møter i den utvidede utenriks- og konsti
tusjonskomite; 2. Avgradering av a) saker behand
let for lukkede dører i Stortinget og avdelingene i 
tiden 1946-1965, b) protokoller og referater fra 
møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonsko
mite i tiden 1946-1965, c) protokoller og referater 
fra møter i spesialkomiteen for særlige utenrikspo
litiske spørsmål og beredskapssaker 1948-1949. 
(Vedlegg: Oversikt over: l. Innstillinger til Stor
tinget 1946-1965 som ikke lenger skal behandles 
som hemmelige. 2. Møter for lukkede dører i Stor-

tinget 1946-1965 som ikke er offentliggjort eller 
gjort offentlig tilgjengelig. 3. Stenografiske refe
rater fra møter i den utvidede utenriks- og konsti
tusjonskomite 1946-1965 som ikke lenger skal 
behandles som hemmelige. 4. Stenografiske refe
rater fra møter i spesialkomiteen for særlige uten
rikspolitiske spørsmål og beredskapssaker 
1948-1949 som ikke lenger skal behandles som 
hemmelige.) 
lnnst. S. 295, S.tid. 4496-4500 (20.6.96). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

16. Ansettelse av Stortingets direktør for en ny åre
målsperiode. (Hans Brattestå 1.10.96 til 30.9.02.) 
Innst. S. 281, S.tid. 4621, 4712 (21.6.96). 

17. Suppleringsvalg til Stortinget kontrollutvalg for 
etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 
(EOS). (Oddrun Pettersen til erstatning for Helga 
Hernes.) 
Innst. S. 292, S.tid. 4621-4622, 4712-4713 
(21.6.96). 
(Jf. sakene 7 og 11.) 

18. Oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomi
teens medlemmer i konsultasjonsorganetfor EØS
saker (EØS-utvalget). 
S. 294, ref. S.tid. 4754 (21.6.96) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sak 13.) 

19. Beretning for 1995 fra styret for «Mindegaven til 
Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord
Amerika». 
Innst. S. 297, S.tid. 4763, 4765 (26.9.96). 

20. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse.) 
Dok. 15, ref. S.tid. 3388-3390 (8.5.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. sak 9.) 

21. Forslag fra Edvard Grimstad til endring av Grunn
lovens §§68 og 80. (Sammentreden.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om et brev fra 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
hvor departementet ber om å bli holdt orientert 
om møter mellom underliggende etater og Stortin
gets organer, S.tid. 1541-1542 (6.12.95). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim om statsministeren på 
vegne av staten vil be de som har lidd urett på 
grunn av ulovlig overvåking, om unnskyldning og 
bidra til nødvendig oppreisning, S.tid. 3522-3524 
(15.5.96). 

3. Sp.spm. fra Paul Chaffey om at USA gjennom en 
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årrekke har betalt mer til finansiering av militær 
infrastruktur i Norge og pensjoner til ansatte i 
E-tjenesten enn det som er kommet fram i stats-

budsjettet, og hva som er skjedd med disse mid
lene, S.tid. 3881-3882 (5.6.96). 

1996-97 

Stortinget (141.): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presidenter og 

sekretærer. 
S.tid. 1-4 (1.10.96). 

2. Åpning av det 141. Storting. (H.M. Kongens tale til 
det 141. Storting ved dets åpning (Trontalen), Mel
ding om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter 
siste melding og Presidentens tale til H.M. Kon
gen og H.M. Dronningen.) 
S.tid. 5-19 (2.10.96). (Beh. se REGJERINGEN Il, 
1.) 

3. Avslutning av det 141. Storting. 
S.tid. 4672-4673 (20.6.97). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.96). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.96). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. (Løpende vurdering av bemannings
situasjonen; åpenhet om ressursbruk i Stortingets 
organer.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 599-604, 606-607 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 

overvdkings- og sikkerhetstjeneste 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i 

forslaget til statsbudsjett for 1997. 
Innst. S. l, S.tid. 87, 124-137 (15.10.96). 

2. Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 
1995-96. 
Dok. 11 (1995-96), ref. S.tid. 141 (15.10.96), og 
vedlagt protokollen. 

3. Endringer i de faste komiteers sammensetning. 
(Som følge av regjeringsskiftet.) 
S. 13, ref. S.tid. 346 (29.10.96) og vedlagt proto
kollen. 

4. Valg av nytt medlem og varamedlem til valgkomi
teen istedenfor Thorbjørn Jagland og Sylvia Kris
tin Brustad. 
S.tid. 445 (31.10.96). 

5. Presidenten redegjør for reglene for den nye spør
retimeformen - muntlig spørretime. 
S.tid. 1509-1510 (4.12.96). 

6. Presidenten orienterer om avgradering av en hem
meligstemplet rapport til Stortinget, fra Stortin
gets kontrollutvalg for EOS-tjenestene. 
S.tid. 1660 (13.12.96). 
(Jf. sakene 7, 12, 16, 18 og 19.) 

7. Redegjørelse av justisministeren om forhold rundt 
en ekstraordinær rapport fra Stortingets kontroll
utvalg for EOS-tjenestene som inneholder gra
derte opplysninger. 
S.tid. 1660- 1664, 1691 (13.12.96). (En represen
tant fra hvert parti fikk ordet til korte merknader 
etter redegjørelsen.) 
(Jf. sakene 6, 12, 16, 18 og 19.) 

8. Endringer i sammensetningen av den norske dele
gasjon til den felles parlamentarikerkomite mel
lom Stortinget og Europaparlamentet. 
Innst. S. 89, S.tid. 1696, 1731 (16.12.96). 

9. Endringer i sammensetningen av den utvidede 
utenrikskomite. 
S. 79, ref. S.tid. 1717 (16.12.96) og vedlagt proto
kollen. 

l O. Suppleringsvalg av ett av varamedlemmene for 
utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsor
ganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
S. 80, ref. S.tid. 1717 (16.12.96) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 15.) 

11. Endringer i de faste komiteers sammensetning. 
(Energi- og miljøkomiteen, kontroll- og konstitu
sjonskomiteen og den utvidede utenrikskomite.) 
S. 100, ref. S.tid. 2131-2132 (23.1.97), og vedlagt 
protokollen. 

12. Forslag fra Carl l. Hagen om at det opprettes en 
egen stortingskomite i henhold til Forretnings
ordenens§ 14for å undersøke påstandene fra førs
testatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngri
pen fra Regjeringens side i en verserende etter
forskning underlagt påtalemyndigheten. (Berge 
Furre-saken.) 
(Vedlegg: l. Brev av 17.1.97 fra Oslo Statsadvoka
tembeter, Lasse Qvigstad, til riksadvokat Georg 
Rieber-Mohn. 2. Pressemelding av 18.1.97 fra ass
.riksadvokat Tor Aksel Busch til Justisdeparte
mentet.) 
Dok. 8: 33, ref. S.tid. 2131, S.tid. 2148-2162 
(28.1.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget ble vedtatt behandlet etter forretnings
ordenens § 28 tredje ledd bokstav c.) 
(Jf. sakene 6, 7, 16, 18 og 19.) 
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13. Gave fra Stortinget og Regjeringen i forbindelse 
med DD. MM. Kongens og Dronningens 60-års 
fødselsdager i 1997. (Pengegave til innredning av 
Slottet.) 
Innst. S. 119, S.tid. 2482 (21.2.97). 

14. Forslag fra Kristin Halvorsen om åpenhet omkring 
informasjonsrådgivning. 
Dok. 8: 113 (1995-96), ref. S.tid. 63, Innst. S. 118, 
S.tid. 2657-2666, 2673 (11.3.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp og KrF ikke 
bifalt.) 

15. Suppleringsvalg av et varamedlem til konsulta
sjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
(Grete Faremo til erstatning for Ranveig Frøi
land.) 
S. 154, ref. S.tid. 2905 (15.4.97) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 10.) 

16. Grunnlovens § 75 h. Forslag om endring av Stor
tingets forretningsorden§ 48 og§ 49. (Gjennom
føring av høringer på bakgrunn av den grunnlovs
festede innkallingsrett; Berge Furre-saken.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Presidentskapets 
uttalelse 6.5.97 til kontroll- og konstitusjonskomi
teen.) 
lnnst. S. 192, S.tid. 3484-3519, 3522-3523 
(26.5.97). 
(l forslag fra RV trukket.) 
(Jf. sakene 7, 18 og 19.) 

17. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl l. 
Hagen om å oppnevne en uavhengig granskings
kommisjon for å gjennomføre en gransking av alle 
forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, 
med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myn
dighetenes mulige ansvar for denne, samt gjen
nomføre en vurdering av forholdet til de tidligere 
aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble 
nedskrevet til null. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 20.3.97 fra finansko
miteen v/Einar Steensnæs til finansminister Jens 
Stoltenberg, svarbrev av 7.4.97 fra Finansdeparte
mentet vedr. taushetsplikten.) 
Dok. 8: 10, ref. S.tid. 871, lnnst. S. 202, S.tid. 
3593-3608, 3611-3612 (30.5.97) og vedlagt pro
tokollen. 
(2 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oppnevning av et granskingsutvalg bifalt.) 

18. Melding til Stortinget fra Stortingets kontrollut
valg for etterretnings-, overvåkings- og sikker
hetstjeneste om Overvåkingstjenestens innhenting 
av opplysninger fra tidligere DDR. (Berge Furre
saken, Lundkommisjonen.) 
(Vedlegg til innst.: Referat fra åpne høringer med 
l) tidl. overvåkingssjef Hans Olav Østgaard, 2) 
tidl. justisminister Grete Faremo og 3) justisminis
ter Gerd-Liv Valla, departementsråd Rakel Sur
lien og tidl. ekspedisjonssjef Berit Fosheim. Ved
legg inntatt i innst.: Brev av 21.4.97 fra konstituert 
overvåkingssjef Ellen Holager Andenæs til Riks-

advokaten; brev av 3.1.97 fra politimestrenes kon
taktutvalgs formann Stein Ulrich til Justisdeparte
mentet; brevveksling mellom Carl I. Hagen og 
hhv. justisministeren og statsminister Thorbjørn 
Jagland.) 
Dok. 16, ref. S.tid. 1717, lnnst. S. 235, S.tid. 
3920-3948, 3958-395~ (10.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(3 forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 6, 7, 12, 16, 19, 20 og 21.) 

19. Redegjørelse av statsministeren i tilknytning til 
meldingen av 5. desember 1996 fra Stortingets 
kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og 
sikkerhetstjeneste (Berge Furre-saken, tilleggsre
degjørelse fra justisminister Anne Holt, avskjeds
søknad fra statsråd Grete Faremo). 
(Vedlegg til innst.: Referat fra tre åpne komitehø
ringer.) 
S.tid. 1717- 1724, 1739 (16.12.96), Innst. S. 235, 
S.tid. 3920-3948, 3958-3959 (10.6.97) og 
enstemmig vedlagt protokollen. (Redegjørelsen 
ble etter en kort debatt sendt kontroll- og konstitu
sjonskomiteen.) 
(Jf. sakene 6, 7, 12, 16 og 18.) 

20. Arsmelding for 1996 fra Stortingets kontrollutvalg 
for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstje
neste. (EOS-utvalget.) 
Dok. 17, ref. S.tid. 2905, lnnst. S. 249, S.tid. 
3948-3952, 3959 (10.6.97). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. sak 18.) 

21. Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble 
nedsatt av Stortinget for å granske påstander om 
ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rap
porten). 
(Vedlegg: l. Litteraturliste. 2. Forholdet mellom 
visse sider ved de hemmelige tjenester og mennes
kerettighetskonvensjonene. 3. Fullstendig inn
holdsfortegnelse. Vedlegg til innst.: l. Diverse 
oversikter. 2.-11. Diverse korrespondanse. 12. 
Referat fra åpne høringer.) 
Dok. 15 (1995-96), ref. S.tid. 3388-3390 
(8.5.96), lnnst. S. 240, S. tid. 4167-4226 (16.6.97) 
og enstemmig vedlagt protokollen. 
(3 forslag ikke bifalt, herav 2 fra FrP og l fra RV. 
Komiteens innstilling vedr. begrenset innsynsrett i 
Overvåkingspolitiets arkiver og en egen erstat
nings- og oppreisningsordning bifalt med 83 mot 
24 stemmer.) 
(Jf. sak 18 og PERSONVERN Il, 13 og 14.) 

22. Reformer av Stortingets behandling av stats- og 
nasjonalbudsjettet. (Endringer i Bevilgningsregle
mentet og Stortingets forretningsorden; prøveord
ning for kommende valgperiode.) 
(Vedlegg til innst.: Innstilling fra utvalget for vur
dering av reformer av Stortingets behandling av 
stats- og nasjonalbudsjettet. Inntatt i innst.: 
Uttalelser fra Regjeringen v/statsministeren, stor
tingsgruppene, Riksrevisjonen og Kommunenes 
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Sentral forbund.) 
Innst. S. 243 , S.tid. 4412-4416, 4529-4530 
(19.6.97). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

23 . Endringer i Stortingets forretningsorden m.m. 
(Forlengelse av prøveordning med åpne komite
høringer til 30.9.99; dokumenter fra valgtingene 
til den forberedende fullmaktskomite; innleve
ringsfrist for private forslag (Dok. 8-forslag) og 
forslag til Lagtinget; bortfall av private forslag 
som ikke er behandlet i valgperioden; samlevote
ring ved møteslutt; videreføring av muntlig spør
retime.) 
Innst. S. 276, S.tid. 4412-4416, 4530- 4531 
(19.6.97). 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

24. Beretning for 1996 fra styret for <<Mindegaven til 

Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord
Amerika». 
Innst. S. 300, S.tid. 4416, 4531 (19.6.97). 

25. Valg av medlemmer med varamedlemmer til den 
forberedende fullmaktskomite. 
Innst. S. 280, S.tid. 4416, 4531 (19.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Johan J. Jakobsen om å trekke Stortin

get mer med i forberedende faser når det utarbei
des nye EU-direktiver, med henvisning til Nordisk 
Råd-etablering av «early warning»-system for 
EU/EØS-saker, S.tid. 1994-1995 (15 .1.97). 

2. M.spm. fra Morten Lund om når kommuneøkono
miproposisjonen blir lagt fram, bl.a. på bakgrunn 
av at denne våren i Stortinget er særlig travel, S. 
tid. 3009 (23.4.97). 
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STORTINGETS FORRETNINGSORDEN 

Omfatter diverse uttalelser og debatter angående forståelsen av forskjellige paragrafer i forretningsordenen. 
Sakene er ordnet i 7 ulike undergrupper, kronologisk og nummerisk innen hver gruppe. Endringer i 
forretningsordenen er tatt inn først. 

1993-94 

l. Hvilket organ i Stortinget som skal ha konsulta
sjoner med Regjeringen om EØS-saker. (Ny § 13 a 
i Stortingets forretningsorden, utenrikskomiteen 
supplert med EØS-delegasjonen.) 
(Vedlegg: Uttalelse til Stortingets presidentskap 
fra utenrikskomiteen vedr. Stortingets arbeid med 
EØS-saker, datert 3. februar 1994.) Innst. S. 112, 
S.tid. 3321-3329 (6.5.94). 
(4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra Sp over
sendt Presidentskapet.) 

2. Vedrørende§ 13 a i Stortingets forretningsorden. 
(Forslag fra Sp oversendt fra Stortinget 6. mai 
1994 om vilkår for behandling i Stortinget av saker 
i konsultasjonsorganet for EØS-saker.) Innst. S. 
205, S.tid. 4569-4572 (17 .6.94). (Presidentska
pets flertallsforslag til nytt tredje ledd i § 13 A 
bifalt.) 

Behandlingsmåten: 
l. Et Dokument 8-forslag tas opp til avgjørelse 

straks i samsvar med forretningsordenens § 28 
tredje ledd (mistillitsforslag mot justisministeren i 
kirkeasylsaken), S.tid. 1251 (29.11.93). 

2. Et Dokument 8-forslag vedtas ikke tatt under be
handling i henhold til § 47. (Næringslovutvalget) 
Ref. S.tid. 1529 (6.12.93). 

3. Med hjemmel i paragraf 32 behandles en sak som 
ikke har ligget ute i de reglementsbestemte 48 
timer, S.tid. 1539 (8.12.93). 

4. Debatt om behandling av et forslag til lovtekst 
framsatt i Odelstinget - forslaget sendes kommu
nalkomiteen, O.tid. 76-78 (9.12.93), 

5. Med hjemmel i § 32 behandles to saker som ikke 
har ligget ute i den reglementsmessige tid, O.tid. 
115 (14.12.93). 

6. På forespørsel om spørsmål og svar vedr. rettsak
tene til EØS Il kan komme til uttrykk i referatet 
eller vedlegges protokollen, avvises dette da det 
ikke finnes noen hjemmel i forretningsordenen, 
S.tid. 2223 (15.2.94). 

7. Det settes møte i Odelstinget kl. 15.30 etter stor
tingsmøtets slutt, og et forslag om å fortsette møtet 
bifalles (møtet ble hevet kl. 16.45), O.tid. 139 
(17.2.94). 

8. Presidenten foreslår, etter å ha konferert med tre 
komiteer, at tre redegjørelser behandles under ett 

og får tilslutning til dette ved alternativ votering 
med et forslag om at de behandles hver for seg, 
S.tid. 2348 (24.2.94). 

9. Det voteres alternativt over to forslag om forde
ling av taletid i debatt om tre redegjørelser om 
flyktningpolitikk, S.tid. 2348- 2349 (24.2.94). 

l O. Debatt om behandlingsmåten for en henvendelse 
fra Fredrikstad kommune i lys av hvem som har 
forslagsrett i Stortinget, S.tid. 2422- 2425 
(24.2.94). 

Il. Debatt om behandlingsmåten for et forslag om å 
be Regjeringen fremme forslag til en dr. i person
registerloven, S.tid. 3014-3017 (21.4.94). 

12. Presidenten tar til etterretning en representants an
modning om å påse at det blir funnet praktiske 
ordninger slik at en representants valg av må(form 
blir respektert i en innstilling der representanten 
er saksordfører, O.tid. 229 (3.5.94). 

13. Debatt om behandlingsmåten for et Dok. 8-forslag 
framsatt av Carl I. Hagen om nedleggelse av 
Nygaard Haug-utvalget, S.tid. 3576 (20.5.94). 
(Jf. neste sak.) 

14. Alternativ votering for behandlingen av et Dok.8-
forslag, om det skal sendes komite eller legges ut 
til gjennomsyn og så føres opp på kartet til be
handling, S.tid. 3758 (26.5.94). 
(Jf. forrige sak.) 

15. Debatt ved møtets slutt etter at Carl l. Hagen har 
påpekt at en representant er blitt tildelt ekstra tale
tid for å holde innlegg både på norsk og samisk og 
hevdet at dette er et brudd på forretningsordenens 
§ 35, S.tid. 3923-3926 (2.6.94). 

16. Presidenten foreslår, som et bidrag til en mer sam
menhengende behandling i en hektisk innspurt, at 
det voteres samlet over flere saker, S.tid. 
3993-3994 (8.6.94). 

l 7. Formiddagens møte forlenges til kl. 16 av hensyn 
til ulike arrangementer og presidenten ber repre
sentantene medvirke til at kveldsmøte avsluttes i 
rimelig tid, S.tid. 4040-4041, 4053 (8.6.94). 

18. Presidenten foreslår et Dok. 8-forslag ikke tatt 
under behandling, under henvisning til § 28, tredje 
ledd, bokstav e, S.tid. 4159 (9.6.94). 

19. En representant trekker et Dok. 8-forslag tilbake 
og begrunner det med en hektisk saksbehandling 
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og at saken fremmes på nytt til høsten, S.tid. 
4160-4161 (10.6.94). 

20. Adgangen til å ta opp saker ved møtets slutt i hen
hold til forretningsordenens § 3 7 a (overføring av 
fotball-VM under NRK-streiken), S.tid. 
4474-4475 (16.6.94). 

21. Presidenten foreslår at et Dok. 8-forslag tas under 
behandling straks, men imøtekommer forslagsstil
lers ønske om å følge forretningsordenens bestem
melser og behandle det under posten «Referat», 
S.tid. 4476 (16.6.94). 

22. Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, 
Øystein Hedstrøm, Odd Holten og Magnar Sortås
løkken om å foreta en oppløsning av Fredrikstad 
kommune med sikte på å etablere samme innde
ling av kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, 
Onsøy og Rolvsøy som før sammenslåingen l. ja
nuar 1994 - trekkes tilbake etter ønske fra for
slagsstillerne. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 4052, Innst. S. 203, S.tid. 
4487-4489, 4493 (16.6.94) og vedlagt protokol
len. 

23. Et Dok. 8-forslag sendes Regjeringen for å inn
hente dens uttalelse eller forslag vedr. billighets
erstatninger for husstander som må flytte pga. 
Gardermoen-utbyggingen, 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94). 

Forslag: 
l. Et dokument 8-forslag tas opp til avgjørelse straks 

i samsvar med forretningsordenens § 28 tredje 
ledd (mistillitsforslag mot justisministeren i kirke
asylsaken), S.tid. 1251 (29.11.93). 

2. Debatt om behandling av et forslag til lovtekst 
framsatt i Odelstinget- forslaget sendes kommu
nalkomiteen, O.tid. 76- 78 (9.12 .93), 

3. Oppklaring av en inkurie, hvorved et forslag blir 
trukket og voteringen annullert, S. tid. 184 7-1846 
(17.12.93). 

4 . Debatt om behandlingsmåten for en henvendelse 
fra Fredrikstad kommune i lys av hvem som har 
forslagsrett Stortinget, S.tid. 2422-2425 
(24.2.94). 

5. Et forslag sendes fra Odelstinget til Regjeringen 
uten å gå veien om Stortinget, da en samlet komite 
står bak innstillingen og statsråden har meddelt at 
lovendringsforslaget vil bli behandlet i en kom
mende melding, O.tid. 179-180 (21.3.94). 

6. Debatt om behandlingsmåten for et forslag om å 
be Regjeringen fremme forslag til endr. i person
registerloven, S.tid. 3014-3017 (21.4.94). 

7. Presidenten ser det ikke som sin oppgave å bidra 
til utforming av forslag framsatt av en represen
tant. Representanten omformulerer forslagene 
selv og presidenten ber om at de blir formulert 
skriftlig, S.tid. 3915 (2.6.94). 

8. Et forslag fra SV og Krf (vedr. gjeldsforhandlin
ger for borettslag) ble ved en inkurie ikke tatt opp 
til votering, S.tid. 4156 (9.6.94). 

9. Presidenten ber om at partier og representanter 
som er representert i komiteen,formulerer forsla
gene i innstillingen og ikke fremmer dem etter at 
innstillingen er avgitt, S.tid. 4156-4157 (9.6.94). 

Påtaler: 
l. Presidenten minner om forretningsordenens § 40 

om at sitater skal brukes i begrenset grad, S.tid. 
27 (8.10.93). 

2. Presidenten påtaler bruk av ordet tøv om andre 
representanters uttalelser, S.tid. 351 (4.11.93). 

3. Presidenten er i tvil om bruk av ordet frekt, S.tid. 
986 (24.11.93). 

4. Presidenten ber representanter som ser ut av vin
duene og snakker om fredsprisvinnerne som kom 
ut fra Grand Hotel, om å prioritere den som står 
på talerstolen, O.tid. 88 (9.12.93). 

5. Presidenten minner miljøvernministeren om at all 
tale skal rettes til representantene via presidenten, 
S.tid. 1760 (16.12.93). 

6. Presidenten bemerker at «bakstreversb> ikke er et 
parlamentarisk uttrykk, S.tid. 1829 (17.12.93). 

7. Presidenten påtaler bruk av ordet tåpeligheter om 
hva andre representanter uttaler, S.tid. 1958 
(25.1.94). 

8. Presidenten påtaler bruk av ordet tøv om andre 
myndigheters bestemmelser, S.tid. 1965 (26.1.94). 

9. Presidenten ber om at statsrådene er til stede når 
spørsmål stilet til dem kommer opp, S.tid. 1966 
(26.1.94). 

l O. Presidenten understreker at man i Stortinget bør 
kunne skille mellom internnotat, forslag til rund
skriv og forskrift som er ute til høring, slik at man 
ikke bidrar til forvirring, S.tid. 2141 (10.2.94). 

11 . Presidenten bemerker at han synes man kanskje 
skulle avstå fra å tillegge noen å bruke hestehoven, 
S.tid. 2438 (2.3.94). 

12. Presidenten gjer merksam på at partiet beiter Det 
norske Arbeiderparti og ikkje «Det kgl. norske 
Arbeiderparti», S.tid. 2505 (3.3.94). 

13. Etter at et kveldsmøte først blir satt kl. 18.13, 
bemerker presidenten til de sist ankomne at det er 
å holde kolleger for narr å møte så sent at møtet 
ikke kan settes til reglementsmessig tid, S.tid. 
2626 (17.3.94). 

14. Presidenten påpeker at gjentatte henvisninger til 
Stas i-regimet og hestehoven, faller utenom sakens 
naturlige debattema, O.tid. 203 (22.3 .94). 

15. Presidenten bemerker at det er tryggest å tiltale 
både statsråder og representanter ved deres rette 
navn, S.tid. 3075 (26.4.94). 

16. Presidenten ber veteraner i salen om ikke å drive 
med finurligheter («Løgn og forbandet Dikt»), 
S.tid. 3138 (27.4.94). 

17. Presidenten aksepterer ikke ordet tøv i debattsam
menheng i Odelstinget, O.tid. 246 (9.5.94), 

18. Presidenten bemerker at «Gud bedre» kanskje 
ikke er et uttrykk som hører hjemme i Stortinget, 
og at statsrådens forhold til de høyere makter 
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egentlig er saken uvedkommende, S.tid. 3450 
(18.5.94). 

19. Presidenten bemerker at å fremsette påstander om 
at det er gitt usanne opplysninger, er meget på 
kanten av det som kan tillates, S.tid. 3456 
(18.5.94). 

20. Presidenten bemerker at ordet søle nok er kjent i 
barnehager, men gjør seg ikke i stortingssalen, 
S.tid. 3575 (20.5.94). 

21. Presidenten vil ikke gi noen påtale, men ber om å 
utvise forsiktighet med uttrykk som er på kanten 
av karakteristikker av enkeltpersoner, S.tid. 3617 
(24.5.94). 

22. Presidenten påtaler uttrykket blindgjengere om 
medrepresentanter, S.tid. 3656 (24.5.94). 

23. Presidenten bemerker at det ikke tilligger Stortin
get å påkalle velsignelse over bestemte personer, 
S.tid. 3676 (24.5.94). 

24. Presidenten påpeker at det siste spørsmålet gikk 
langt utover det opprinnelige spørsmålet, S.tid. 
3689 (25.5.94). 

25. Presidenten bemerker at ordet «distriktsrasisme» 
kanskje skal brukes med noe forsiktighet, S.tid. 
3750 (26.5.94). 

26. En representant ber om unnskyldning for bruk av 
uttrykket maler fanden på veggen og presidenten 
tar unnskyldningen til etterretning, S.tid. 3891 
(2.6.94). 

27. Presidenten ber om at man for å spare tid ikke site
rer ordrett fra innstillingen, O.tid. 333 (2.6.94 ). 

28. Presidenten bemerker at språkbruken i en turnhall 
ikke egner seg like godt i stortingssalen, S.tid. 
3976 (7.6.94). 

29. Presidenten ber representantene dempe samtalen 
litt da det er forholdsvis urolig, S.tid. 3986 
(7.6.94). 

30. Presidenten er i tvil om ordet rævedilter, selv på 
bergensk, er egnet, også etter at en annen repre
sentant har gitt en nærmere forklaring, S.tid. 3988, 
3989 (7.6.94). 

3 l. Presidenten godtar under tvil uttrykket statlig 
rasisme, O.tid. 493 (7.6.94). 

32. Presidenten minner om at det bare i begrenset grad 
skal siteres fra andre dokumenter, og hun ber om 
at stemmeforklaringer tas samlet til slutt S.tid. 
4026, 4028 (8.6.94). 

33. Presidenten føler seg ikkje overtydd om at alle 
uttrykk i eit innlegg er av parlamentarisk karak
ter, S.tid. 4063 (8.6.94). 

34. Presidenten påtaler bruk av ordet <<flåsete» om 
andre representanters uttalelser, S.tid. 4191 
(13.6.94). 

35. Presidenten opplyser at hun ikke lar seg utfordre 
av Oscar D. Hillgaar når han omtaler seg og noen 
kolleger som «den uavhengige gruppe» og at det 
ikke betyr at hun godtar benevnelsen, S.tid. 4241 
(13.6.94). 

36. Presidenten påtaler karakteristikk av finanskomi-

teen (overkjøring av næringskomiteen), S.tid. 
4293 (14.6.94). 

3 7. Presidenten ber om at man ikke bruker uttrykket 
luske på gummisåler i overført betydning, S. tid. 
4719 (29.9.94). 

38. Å tillegge medrepresentanter å snakke «vrøvl» 
hører ikke med til de akseptable parlamentariske 
uttrykk, S.tid. 4723 (29.9.94). 

39. Presidenten godtar ikke at en representant beskyl
der en annen for å fare med løgn, S.tid. 4827 
(29.9.94). 

40. Presidenten er i tvil om begrepet jukse er parla
mentarisk, og etter en kommentar fra representan
ten, bemerker presidenten at man diskuterer ikke 
dennes bemerkninger, S.tid. 4845 (30.9.94). 

41. Presidenten påtaler uttrykket brunt selskap brukt i 
denne forsamling, S.tid. 4919 (30.9.94). 

42. Presidenten ber om at man unngår å beskylde and
re for å fuske, selv i en opphetet debatt, S.tid. 4925 
(30.9.94). 

43. Presidenten mener ordet frekt er på kanten, og det 
blir ikke bedre å si at det var litt frekt, S.tid. 4930 
(30.9.94). 

Rettelser: 
l . Presidenten kunngjør at hun er svært skeptisk til å 

åpne for innspill av typen «oppklaring av misfor
ståelser», S.tid. 80, 81 (20.10.93). 

2. Med hjemmel i forretningsordenens § 26 endres 
ukeprogrammet slik at det settes referatmøte i 
Odelstinget, S.tid. 251 (25.10.93). 

3. Repr. Sponheim gjør oppmerksom på at ordet 
kjernekraft i finansinnstillingen skal være hjerne
kraft, S.tid. 615 (12.11.93). 

4. Rettelser av voteringer under behandlingen av 
Budsjett-innst. 12, S.tid. 1025 (24.11.93). 

5. Presidenten foreslår at nødvendige korrigeringer 
foretas i Innst. S. nr. 56 for 1993-94 på grunnlag 
av redegjørelse fra komitelederen, S.tid. 1832 
(17.12.93). 

6. Stortingets kontor gis fullmakt til å rette opp Bud
sjett-innst. S. Ill i overensstemmelse med de ved
tak som er fattet under behandlingen av salde
ringsinnstillingen, S.tid. 1869 (17.12.93). 

7. Presidenten vil si at det vel må være en misforstå
else at presidenten blir titulert som «hr. presi
dent», S.tid. 2479 (3.3.94). 

8. Etter anmodning fra en representant får statsråden 
anledning til å forklare hva et ord betyr (inkom
mensurable størrelser), S.tid. 2655 (17.3.94). 

9. Representanten Foss retter ordet «hue>> til «hodet» 
og presidenten bemerker at det fra Stortingets 
talerstol er lov å snakke dialekt, S.tid. 3178 
(27.4.94). 

l O. Etter at Arbeiderpartiets deltakelse i debatten er 
blitt etterlyst, bekrefter presidenten på oppford
ring fra en representant for Arbeiderpartiet at 
representanten ved en inkurie kom lenger ned på 
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talerlisten enn han skulle ha vært, S.tid. 3774 
(31.5.94). 

11. En representant ber om ordet ved møtets slutt for å 
rette opp en fei/votering, S.tid. 3923 (2.6.94). 
(Jf. S.tid. 3886.) 

12. Presidenten gjør oppmerksom på at en regjerings
konstellasjon av H, A og KrF ikke har eksistert, 
S.tid. 3956 (7.6.94). 

13. Etter at representanten Hillgaar (uavh.) har kom
met med en stemmeforklaring på vegne av «den 
uavhengige gruppe», understreker presidenten at 
det ikke finnes noen uavhengig gruppe, S.tid. 3988 
(7.6.94). 

14. Presidenten gjør en representant oppmerksom på 
at replikanten ikke svarer for KrF, men for Sp, 
O.tid. 534 (13.6.94). 

Spørsmål: 
1 . Ved sesjonens første spørretime understreker pre

sidenten at tilleggsspørsmålene kun skal vare ett 
minutt, S.tid. 278 (27.10.93). 

2. Presidenten påpeker at tilleggsspørsmålet var noe 
på siden, S.tid. 282 (27.10.93). 

3. Presidenten ber om at statsrådene er til stede når 
spørsmål stilet til dem kommer opp, S.tid. 1966 
(26.1.94). 

4. Presidenten viser til §§53 og 50 hvoretter sp.spm. 
om en sak det allerede er innlevert interpellasjon 
om (Reform 94 ), kunne ha vært avvist, men ber 
statsråd og spørrere være presise og konkrete, 
S.tid. 2832 (13.4.94). 

5. Adgangen til å ta opp saker ved møtets slutt i hen
hold til forretningsordenens § 3 7 a (overføring av 
fotball-VM under NRK-streiken), S.tid. 
4474-4475 (16.6.94). 

Taletid: 
1. Presidenten minner om at talerne må holde seg 

innenfor taletiden, S.tid. 455, 499 (11.11.93). 
2. Presidenten varsler at han er innstilt på å gi ordet 

til de finanspolitiske hovedtalsmenn flere ganger 
enn de sedvanlige to, S.tid. 611 (12.11.93). 

3. Det voteres alternativt over to forslag om forde
ling av taletid i debatt om tre redegjørelser om 
flyktningpolitikk, S.tid. 2348-2349 (24.2.94). 

4. Presidenten fordeler taletiden innenfor rammen på 
2 timer for en interpellasjonsdebatt, S.tid. 2816 
(12.4.94). 

5. Presidenten begrenser taletiden i en interpella
sjonsdebatt til 5 minutter maksimalt pr. taler, 
S.tid. 2871 (14.4.94). 

6. Debatt om forslag fra presidenten om at det ikke 
gis adgang for replikker; et forslag om replikkord
skifte etter hovedtalere og statsråder vedtas 
enstemmig, S.tid. 2980-2981 (21.4.94). 

7. På grunn av at saksområdet er ukjent for statsrå
den, har presidenten tillatt en overskridelse av 
taletiden, S.tid. 3286 ( 4.5.94). 

8. Carl I. Hagen reserverer seg mot at uttrykket 

gruppe blir brukt om utbrytere fra FrP ved forde
ling av taletid, og presidenten beklager hvis han 
kunne oppfattes slik, O.tid. 236 (9.5.94). 

9. Carl l. Hagen protesterer på at en av utbryterne fra 
FrP får tildelt taletid og mener at dette er i strid 
med forretningsordenen, S.tid. 3554-3555, 
3576-3577 (20.5.94). 

l O. Carl I. Hagen protesterer på tildeling av taletid til 
representanter som ikke tilhører noen partigruppe 
og presidenten refererer Presidentskapets vedtak i 
saken, S.tid. 3579-3580 (24.5.94). 

11. Presidenten gir Johanne Gaup en taletid på inntil 
10 minutt, med det tillegg som er nødvendig for å 
framføre innlegget både på samisk og norsk S.tid. 
3902 (2.6.94). 

12. Debatt ved møtets slutt etter at Carl I. Hagen har 
påpekt at en representant er blitt tildelt ekstra tale
tid for å holde innlegg både på norsk og samisk og 
hevdet at dette er et brudd på forretningsordenens 
§ 35, S.tid. 3923-3926 (2.6.94). 

13. Presidenten oppfordrer representantene til å svare 
på de spørsmål som reises i replikker, S.tid. 3961 
(7.6.94). 

14. Spørsmål til Presidentskapet fra Carl I. Hagen om 
begrunnelse for fortolkning av forretningsorde
nens§ 35 annet ledd ved tildeling av gruppefordelt 
taletid til enkeltrepresentanter som har meldt seg 
ut av en stortingsgruppe, S.tid. 4161-4163 
(10.6.94). 

15. Presidenten får tilslutning til en viss innstramning 
i forbindelse med avviklingen av debattene for å 
unngå at møtene varer til kl. 5 om morgenen, S.tid. 
4351 (15.6.94). 

16. Presidenten får tilslutning til ytterligere taledtids
avgrensing for å unngå en svært sen møteavslut
ning, S.tid. 4519 (16.6.94). 

17. Presidenten henstiller til representantene å bruke 
talerstolen i Lagtinget siden den er plassert på den 
riktige og opprinnelige plassen - også til korte 
merknader, L.tid. 41 (17.6.94). 

18. Taletid i EU-debatten, med en begrenset adgang 
til replikker etter treminuttersinnlegg, og tilrette
legging for å kunne avslutte det 138. Storting 
innen kl. 24 den 30. september, med henvisning til 
Grunnlovens § 80, annet ledd, S.tid. 4700-4701 
(29.9.94), 4880-4881 (30.9.94). 

Votering: 
l. Presidenten beklager feil i antall avlagte stemmer 

da han har glemt å telle med seg selv og sekretæ
ren, L.tid. 9-10 (14.12.93). 

2. Oppklaring av en inkurie, hvorved et forslag blir 
trukket og voteringen annullert, S. tid. 184 7 -1846 
(17.12.93). 

3. Presidenten lar votere ved voteringsanlegg over et 
grunnlovsforslag og mener det er hjemmel for det 
i forretningsordenen, S.tid. 2773 (24.3.94). 

4. Presidenten avviser et ønske om å få endret vote
ringsrekkefølgen, med henvisning til at det ikke 
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framkom innvendinger da det innledningsvis ble 
redegjort for denne, S.tid. 3006 (21.4.94). 

5. Debatt om voteringsrekkefølgen under behandlin
gen av atomavfallsdeponi i Himdalen og om et 
forslag som i sin karakter er et utsettelsesforslag, 
skal voteres over først, S.tid. 3253-3254 
(28.4.94). 

6. En representant ber om ordet ved møtets slutt for å 
rette opp en fei/votering, S.tid. 3923 (2.6.94). 
(Jf. S.tid. 3886.) 

7. Debatt om praksis for å ta voteringer om igjen 
etter at en representant har meddelt at hun stemte 
feil, O.tid. 471-472 (7.6.94). 

8. Presidenten foreslår, som et bidrag til en mer sam
menhengende behandling i en hektisk innspurt, at 
det voteres samlet over flere saker, S.tid. 
3993-3994 (8.6.94). 

9. Presidenten minner om at det bare i begrenset grad 
skal siteres fra andre dokumenter, og hun ber om 

at stemmeforklaringer tas samlet til slutt S.tid. 
4026, 4028 (8.6.94). 

10. Presidenten foreslår at det voteres samlet over 
flere saker, S.tid. 4073 (9.6.94). 

11. Et forslag fra SV og Krf (vedr. gjeldsforhandlin
ger for borettslag) ble ved en inkurie ikke tatt opp 
til votering, S.tid. 4156 (9.6.94). 

12. Presidenten frafaller sitt forslag om alternativ 
votering mellom innstillingen og et forslag slik at 
representanter får mulighet til å stemme mot 
begge, S.tid. 4542-4543 (16.6.94). 

13. Debatt om voteringsopplegget for forslag vedr. 
avgiftssatser (romertallsvedtak) og bevilgnings
forslag, S.tid. 4661-4663 (17.6.94). 

14. Presidenten ber om JO minutters pause i voterin
gene etter at en representant har påpekt om brek
kingsfeil i innstillingen, S.tid. 4689-4690 
(17.6.94). 

1994-95 

Behandlingsmåten: 
l. Spm. fra Stephen Bråthen om Presidentskapets 

korrigering av fraksjonsmerknader hvor betegnel
sen «Fridemokratene» var blitt benyttet i finans
innstillingen, S.tid. 616-617 (27.10.94). 

2. Presidenten lar votere over om man skal gjøre seg 
ferdig med dagens kart i formiddagsmøtet, S.tid. 
1263 (9.11.94). 

3. Presidenten meddeler at det ikke blir møte 
29. november, S.tid. 1417 (11.11.94). 

4. Da presidenten ved åpning av debatt om et utset
telsesforslag ikke foreslo noen begrensning, an
moder han om at man holder seg til utsettelsesfor
slaget, S.tid. 1473 (30.11.94). 

5. Referatsak. Carl I. Hagen klager på saksbehand
lingen av Dok. 8-forslag som ikke har kommet til 
referat tre uker etter innlevering. S.tid. 1520-1521 
(1.12.94 ). 

6. Referatsaker. Debatt om Presidentskapets forslag 
til behandling av 4 Dok. 8-forslag fra Carl I. 
Hagen. S.tid. 1523-1528 (5.12.94). 

7. Et forslag fremsettes på vegne av komiteen, da 
denne etter at innstilling var avlevert, mottok et 
brev fra departementet om endr. i hev. forslag, 
S.tid. 1601 (8.12.94). 

8. Referatsak. Presidenten gjør oppmerksom på at en 
sak skal sendes en annen komite enn den som står i 
det omfordelte referatet. I en fotnote gjøres opp
merksom på at Presidentskapet har besluttet at 
saken skal sendes denne komiteen likevel, og at 
utkast til innst. skal forelegges to andre komiteer, 
S.tid. 1688 (19.12.94). 

9. Debatt om forslag fra presidenten, med hjemmel i 
forretningsordenens § 32, om å sette nytt møte kl. 
17 for å behandle de gjenstående sakene på dags
ordenen, på tross av at salderingsinnstillingen ikke 

ble lagt ut før kl. 9 samme dag, S.tid. 1724-1728 
(21.12.94). 

10. Referatsak. Debatt om behandling av et Dok. 
8-forslag om Airbus-saken, S.tid. 1953-1955 
(19.1.95). 

11. Debatt om forretningsordenens bestemmelser og 
Presidentskapets praksis vedrørende omfordeling 
av referatsaker, S.tid. 2003-2004 (26.1.95). 
(Jf. sak 12.) 

12. Redegjørelse av Stortingets president om Presi
dentskapets praksis ved omfordeling av saker i 
henhold til forretningsordenens § 15 annet ledd, 
S.tid. 2139-2142 (7.2.95) og vedlagt protokollen. 
(1 f. sak 11.) 

13. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag 
om ikke å ta under behandling et Dok. 8-forslag 
fra Inge Myrvoll, S.tid. 2185-2188 (7.2.95). 

14. Presidenten foreslår at en redegjørelse av helsemi
nisteren angående tilleggsinformasjon til et svar 
gitt i en spørretime tidligere i sesjonen, vedlegges 
protokollen. Ved en alternativ votering mellom 
dette og et forslag om at redegjørelsen oversendes 
sosialkomiteen, bifalles presidentens forslag, 
S.tid. 2294 (22.2.95). 

15. Referatsak. Debatt om Presidentskapets vedtak 
om omfordeling av et Dok. 8-forslag fra samferd
selskomiteen til finanskomiteen, S.tid. 
2532-2533 (9.3.95). 

16. Etter en kortere debatt får presidenten tilslutning 
til sitt forslag om at det ikke gis anledning til å 
fremme andre forslag i tilknytning til behandlin
gen av grunnlovsforslag, S.tid. 2535-2537 
(14.3.95). 

17. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av et Dok. 8-forslag om å legge Gar
dermobanen i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
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S.tid. 2664-2666 (21.3.95) og vedtatt sendt sam
ferdselskomiteen. 

18. Ad eventuelle feil ved saksbehandlingen i Stortin
get. (Avvisning av anmodning om å stille et spørs
mål ved møtets slutt om en varslet nedsetting av et 
utvalg til granskning av ungdomsorganisasjo
nene), S.tid. 2702-2703 (22.3.95). 

19. Formiddagens møte forlenges etter at presidenten 
har latt votere over spørsmålet, S.tid. 2816 
(30.3.95). 

20. Advokatene Sigurd J. Klomsæt og Roger Foyn og 
fengselstidsskriftet «Kretsløpet» v/Andre Chr. 
Wilhelmsen og Øyvind Berg-Hansen sender skriv 
datert 7. mars 1995 med forslag om å vurdere riks
rettstiltale mot statsrådene Werner Christie og 
Grete Faremo, som øverste ansvarlige for at 
sinnslidende fanger har vært og er ulovlig inne
sperret i fengsel. 
Ref. O.tid. 594 - 596 (27.4.95), 651-653 (9.5.95). 
(Referatsaken ble 27 .4. enstemmig tilbakesendt 
Presidentskapet, for deretter 9.5. å bli henlagt. l 
forslag fra FrP om å sende saken til justiskomiteen 
ikke bifalt.) 

21. Presidenten får enstemmig tilslutning til å 
omgjøre et vedtak fra et tidligere møte om å over
sende et forslag til kommunalkomiteen, da det ikke 
ble votert over om Stortinget ønsket å sette hoved
bestemmelsen i forretningsordenens § 30 ut av 
kraft (forslagsstillers rett til å kreve realitetsvote
ring), og da et forslag om dette trolig ikke ville ha 
oppnådd det nødvendige 2/3 flertall. Forslaget 
besluttet tatt opp igjen til avgjørelse i Stortinget i 
et senere møte, S.tid. 3523-3524 (29.5.95). 
(Jf. sak 24.) 

22. Referatsak. Presidenten får tilslutning til sitt for
slag om ikke å ta et Dok. 8-forslag under behand
ling i henhold til §47. (Arbeidsmiljølovens be
stemmelser om tillatt overtid.) S.tid. 3555 - 3557 
(30.5.95). 

23. Presidenten får tilslutning til et forslag om at møtet 
i Stortinget påfølgende dag settes kl. 09.00 pga. 
dagsordenens lengde, S.tid. 3599 (1.6.95). 

24. Ved ny behandling av et forslag, etter at et vedtak 
om oversendelse til kommunalkomiteen tidligere 
er omgjort, viser presidenten til at forslagets inn
hold er debattert i et tidligere møte, slik at debatten 
må gå på behandlingsmåten - og får tilslutning til 
at den tas ved voteringen. Et nytt forslag om over
sendelse til kommunalkomiteen, som innebærer 
fravikelse av forretningsordenens § 30, oppnår 
etter at det er debattert og votert over, ikke det 
nødvendige 2/3 flertall. En fra hver gruppe får gi 
stemmeforklaring foran realitetsvoteringen over 
forslaget (som så til slutt bifalles), S.tid. 3628, 
3629-3638 (1.6.95). 
(Jf. sak 21.) 

25. Presidenten innskjerper bestemmelsen om at lov
forslag skal settes opp i lovs form - i tilfelle av at 

et forslag om opphevelse av en lov skulle bli bifalt, 
O.tid. 724 (2.6.95). 

26. Etter forslag fra presidenten bifalles at et Dok. 
8-forslag ikke tas under behandling under henvis
ning til § 4 7 om at et likelydende forslag allerede 
er forkastet, Ref. O.tid. 751-752 (6.6.95). 

27. Presidentens forslag om å behandle en stortings
melding og et Dok. 8-forslag under ett får tilslut
ning ved alternativ votering mellom dette og et 
forslag om å behandle sakene hver for seg, 
begrunnet med at de er for ulike, S.tid. 3818-3819 
(8.6.95). 

28. Presidenten får tilslutning til et forslag med hjem
mel i forretningsordenens § 26 fjerde ledd om å 
endre det oppsatte program for mandag 19. juni, 
slik at berammet møte settes kl. 10.00, S.tid. 4272 
(15.6.95). 

Forslag: 
l. Presidenten slutter seg til en representants ønske 

om en tidlig innlevering av forslag og opplegg for 
stemmegivning slik at det kan innarbeides i vote
ringsopplegget, S.tid. 1309 (10.11.94). 

2. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag 
om ikke å ta under behandling et Dok. 8-forslag 
fra Inge Myrvoll, S.tid. 2185-2188 (7.2.95). 

3. Etter en kortere debatt får presidenten tilslutning 
til sitt forslag om at det ikke gis anledning til å 
fremme andre forslag i tilknytning til behandlin
gen av grunnlovsforslag, S.tid. 2535-2537 
(14.3.95). 

4. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av et Dok. 8-forslag om å legge Gar
dermobanen i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
S.tid. 2664-2666 (21.3.95) og vedtatt sendt sam
ferdselskomiteen. 

5. Presidenten får enstemmig tilslutning til å 
omgjøre et vedtak fra et tidligere møte om å over
sende et forslag til kommunalkomiteen, da det ikke 
ble votert over om Stortinget ønsket å sette hoved
bestemmelsen i forretningsordenens § 30 ut av 
kraft (forslagsstillers rett til å kreve realitetsvote
ring), og da et forslag om dette trolig ikke ville ha 
oppnådd det nødvendige 2/3 flertall. Forslaget 
besluttet tatt opp igjen til avgjørelse i Stortinget i 
et senere møte, S.tid. 3523-3524 (29.5.95). 
(Jf. sak 7.) 

6. Referatsak. Presidenten får tilslutning til sitt for
slag om ikke å ta et Dok. 8-forslag under behand
ling i henhold til § 47. (Arbeidsmiljølovens be
stemmelser om tillatt overtid.) S.tid. 3555-3557 
(30.5.95). 

7. Ved ny behandling av et forslag, etter at et vedtak 
om oversendelse til kommunalkomiteen tidligere 
er omgjort, viser presidenten til at forslagets inn
hold er debattert i et tidligere møte, slik at debatten 
må gå på behandlingsmåten - og får tilslutning til 
at den tas ved voteringen. Et nytt forslag om over
sendelse til kommunalkomiteen, som innebærer 
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fravikelse av forretningsordenens § 30, oppnår 
etter at det er debattert og votert over, ikke det 
nødvendige 2/3 flertall. En fra hver gruppe får gi 
stemmeforklaring foran realitetsvoteringen over 
forslaget (som så til slutt bifalles), S.tid. 3628, 
3629-3638 (1.6.95). 
(Jf. sak 5.) 

8. Etter at en representant har uttrykt undring over at 
ingen statsråder har deltatt i debatten i den forelig
gende saken, opplyser presidenten at det er svært 
uvanlig at statsråder tar ordet ved behandlingen 
av Dok. 8-forslag, S.tid. 3721-3722 (6.6.95). 

9. Presidentens forslag om å behandle en stortings
melding og et Dok. 8-forslag under ett får tilslut
ning ved alternativ votering mellom dette og et 
forslag om å behandle sakene hver for seg, 
begrunnet med at de er for ulike, S.tid. 3818-3819 
(8.6.95). 

l O. Etter å ha minnet en representant om å ta opp et 
forslag, påpeker presidenten at forslagene alltid 
må tas opp under debatten , og at det er for sent når 
man kommer til voteringen, S.tid. 3899 (12.6.95). 

Påtaler: 
l . Presidenten understreker at hensikten med et re

plikkordsk(fte vel er at den som blir spurt svarer, 
og ikke omvendt - i hvert fall ikke hvis det går ut 
over den tildelte taletiden, S.tid. 142 (12.10.94). 

2. Presidenten vil anta at man kan få frem sitt syn på 
statsministeren uten å benytte uttrykk som billige 
propagandaknep, S.tid. 170 (12.10.94). 

3. Presidenten finner det ikke som et parlamentarisk 
uttrykk å omtale byrådslederen i Oslo som en 
bløffmaker, S.tid. 172 (12.10.94). 

4. Presidenten føler seg ikkje overtydd om at uttryk
ket hvite løgner er eit parlamentarisk uttrykk, 
S.tid. 186 (12.10.94). 

5. Presidenten anmoder om at man fra talerstolen 
ikke sier at den politiske ledelsen i Oslo kommune 
oppmuntrer til kriminalitet, S.tid. 223 (13.10.94). 

6. Presidenten påtalar at uttrykket tidenes største 
bløffblei brukt, S.tid. 248 (13.10.94). 

7. Uten at presidenten vil påtale innlegget som ble 
holdt, minner hun forsamlingen om at sitater bør 
brukes i begrenset utstrekning, S.tid. 300 
(18.10.94). 

8. Presidenten påtaler bruk av ordene uklok og flå
sete, S.tid. 319 (19.10.94). 

9. Presidenten påtaler uttrykket forakt for demokra
tiet, S.tid. 394 (24.10.94). 

l O. Presidenten påtaler uttrykket bløff som uparla
mentarisk, S.tid. 453 (25.10.94). 

11. Presidenten påtaler uttrykket ondskapsfulle små
pøbler som uparlamentarisk, S.tid. 466 (25.10.94). 

12. Med bakgrunn i «folkeligheten» i Folkvords 
uttrykksfonn, lar presidenten uttrykket sortere 
snørra fra barten passere S.tid. 615 (27.10.94). 

13. Presidenten bemerker at replikker skal rette seg 

mot siste innlegg, ikke tidligere innlegg, S.tid. 635 
(27.10.94). 

14. Presidenten bemerker at det ikke finnes noe parti 
Fridemokratene som er representert i Stortinget, 
S.tid. 656, 657 (27.10.94). 

15. Presidenten minner statsråden om at all tale skal 
rettes til presidenten, ikke direkte til representan
tene, S.tid. 706 (28.10.94). 

16. Presidenten deler representanten sin tvil om bande 
som eit parlamentarisk uttrykk, og gjev det råd at 
ein i tvilstilfelle finn eit uttrykk som ein er sikker 
på er parlamentarisk, S.tid. 880 (1.11.94). 

17. Presidenten er i tvil om ordet sludder er et parla
mentarisk uttrykk, S.tid. 1003 (3.11.94). 

18. Presidenten ber om at det blir ro i salen, etter at en 
taler har påtalt forholdene og bedt en av de tilste
deværende representantene, som innlegget var 
spesielt rettet til, om å ta på seg øreproppen, S.tid. 
1008 (3 .11.94). 

19. Presidenten ber representanten holde seg til saken 
om tollavgifter for 1995 (og ikke till80-årsdagen 
for 4. november-grunnloven), S.tid. 1055 
(4.11.94). 

20. Presidenten påtaler at Odelstingets lovforslag ikke 
bØl· betegnes som «galskap», S.tid. 1060 (4.11.94). 

21. Presidenten bemerker at ordet landeveisrøvere om 
et partis representanter er uparlamentarisk, S.tid. 
1077 (7.11.94). 

22. Presidenten ber om ro i salen da samtalen går vel 
høylydt, S.tid. 1176, ll77 (8.11.94). 

23. Presidenten bemerker at uttrykket tøvprat og pro
paganda ikke er særlig mer parlamentarisk selv 
om representanten spør om lov til å bruke det, 
S.tid. 1365 (11.11.94). 

24. Presidenten minner statsråden om at representan
tene ikke skal omtales med «du», S.tid. 1389 
(11.11.94). 

25. Presidenten påtaler bruk av uttrykket salig røre, 
og bemerker at det ikke hjelper at man nå er inne i 
kakebaketiden før jul, S.tid. 1533 (6.12.94). 

26. Presidenten unnlater å kommentere overlevering 
av en klebestrimmel til bil med teksten JA! til 
proffboksing i Norge, O.tid. 233 (19.12.94). 

27. Presidenten påtaler bruk av uttrykket ureielege 
propagandaknep, S.tid. 1720 (21.12.94). 

28. Presidenten understreker at selv om det er ulike 
syn på saker, er det ingen dumme representanter 
til stede og ikke fordummende debatter i Stortin
get, S.tid. 1879 (12.1.95). 

29. Presidenten påtaler personbeskrivelsen arrogant, 
og legger til at hun av representantens beskrivelse 
av hvordan det er å ta «sjølvkritikk», forstod at her 
snakket en ekspert, S.tid. 2151 (7.2.95). 

30. Under tvil lar presidenten uttrykket å ta rotta på 
passere, O.tid. 320 (14.2.95). 

31. Presidenten åtvarar både spørjar og svarar om at 
det blomstrande språket ikkje må ta overhand, 
S.tid. 2225 (15.2.95). 

32. Presidenten vil seie at oppfølgingsspørsmålet var 
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nokså mistenkjeleggjerande i si form, og ber 
representanten bruka ein litt annan tone, S.tid. 
2245 (15.2.95). 

33. Presidenten er av den oppfatninga at omgrepet 
politisk schizofreni neppe forsvarar plassen sin i 
karakteristikken av politiske motstandarar, S.tid. 
2261 (16.2.95). 

34. Presidenten stiller seg tvilande til om det å karak
terisere andre representantar eller statsrådar sin 
tale som tåketale er parlamentarisk korrekt, S.tid. 
2430 (7.3.95). 

35. Presidenten unnlater å gi påtale, men bemerker at 
enkelte konkrete saker ligger i grenseland for hva 
Odelstinget kan forholde seg til O.tid. 371 
(9.3 .95). 

36. Presidenten er litt i tvil om uttrykket å få spyfor
nemmingar av ei sak er parlamentarisk riktig 
språkbruk, men let det førebels passere, S.tid. 
2555 (14.3.94). 

37. Presidenten minnar om at representanten ikkje må 
tilta/a statsråden med «du», S.tid. 2605 (15.3.95). 

38. Presidenten påpeikar at ordet pinadø vel ikkje 
høyrer med i parlamentarisk ordbruk, S.tid. 2648 
(21.3.95). 

39. Presidenten minnar om at ein ikkje må titulere 
statsråden med «du», S.tid. 2765 (29.3.95). 

40. Presidenten har inntrykk av at innlegget både er et 
innlegg og en stemmeforklaring, og anmoder om 
at man gjør det til en stemmeforklaring, da det har 
gått over tiden, S.tid. 2811 (30.3.95). 

41. Presidenten har forståelse for at det er engasje
ment i en sak, men er likevel betenkt over bruken 
av ordet sitatfusk, S.tid. 2824 (30.3.95). 

42. Presidenten understreker at representantene er vel 
informert om at tilleggsspørsmålene skal holdes 
innenfor en begrensning på ett minutt, og ber om 
at man forbereder tilleggsspørsmål som holder seg 
innenfor denne tiden, S.tid. 2856 (5.4.95). 

43. Presidenten gir uttrykk for at en del av de ord og 
uttrykk som ble benyttet i det sist framførte inn
legg, ikke tilfredsstiller kravene til parlamentarisk 
språkbruk, S.tid. 2908 (6.4.95). 

44. Presidenten er av den oppfatning at man skal være 
litt forsiktig når man karakteriserer kolleger i 
denne sal, S.tid. 2915 (6.4.95). 

45. Presidenten forstår representanten sitt engasje
ment, men åtvarar likevel mot bruken av uttrykket 
offentlig tyveri, S.tid. 2977 (27.4.95). 

46. Presidenten oppfattar ikkje orda lyg og lureri som 
parlamentariske uttrykk, S.tid. 3095 ( 4.5.95). 

4 7. Presidenten vil ikke påtale uttrykk som at andre 
representanter har kortslutninger, men anmoder 
om at man er forsiktig med slike antydninger, 
S.tid. 3320 (16.5.95). 

48. Presidenten gir ikke påtale for uttrykket to tjuver 
på samme marked, men legger i det at man ikke 
forveksler politisk konkurranse med tjuveri, S.tid. 
3336 (18.5.95). 

49. Presidenten er klar over at det lenge har vore 

naturleg og korrekt å titulere presidenten hr. presi
dent, men minnar statsråden om at det for tida ik
kje alltid er like korrekt, S.tid. 3360 (18.5 .95). 

50. Presidenten gjør statsråden oppmerksom på at 
talen skal rettes til presidenten, uansett hva en
keltrepresentanter måtte ha sagt eller ikke sagt fra 
denne talerstol, S.tid. 3396 (18.5 .95). 

51. Presidenten påtaler bruk av formuleringen fagfor
ening for voldsutøvere i omtalen av et politisk 
parti, og ber om at det ikke gjentas, S.tid. 3425 
(22.5.95). 

52. Presidenten antyder kort at representantenes 
fysiske tilstand når de står på talerstolen , neppe 
har interesse for saken S.tid. 3489 (23.5.95). 

53. Presidenten ber om at man ved stemmeforklarin
gene ikke går inn i debatten, og påpeker at forsla
gene har ligget fremme hele dagen mens debatten 
om sakene pågikk, S.tid. 3794 (7.6.95). 

54. Presidenten setter spørsmålstegn ved karakteri
stikken vanvittig om andre representanters forslag, 
S.tid. 3837 (8.6.95). 

55 . Presidenten ser det som å vera litt utanfor god par
lamentarisk skikk å karakterisera ein politisk mot
standar som ei blind høne, S.tid. 3930 (12.6.95). 

56. Presidenten er litt uviss på karakteristikken døv og 
blind og i tillegg sta om ein politisk motstandar, 
S.tid. 3933 (12.6.95). 

57. Presidenten påtaler bruk av ordet unasjonalt om 
Regjeringens opptreden, S.tid. 3949 (12 .6.95). 

58. Presidenten påtaler bruk av ordene bløff og urede
lighet om andre representanters syn og om partiers 
holdning, S.tid. 4023 (13.6.95). 

59. Presidenten påpeker at siste taler brukte flere 
uttrykk og formuleringer som neppe har noe i stor
tingssalen å gjøre, S.tid. 4120 (14.6.95). 

60. Presidenten gjør oppmerksom på at ordet tøv ikke 
blir mer parlamentarisk om man bruker det på den 
måten representanten gjorde, S.tid. 4165-4166 
(15.6.95). 

61 . Presidenten gir uttrykk for å ha oppfattet innled
ningen av siste replikk som et forsøk på å omgå 
presidentens påtale om uparlamentariske uttrykk, 
og anmoder representantene om å la den slags 
øvelser være (ikke bestå en test i en løgndetektor), 
S.tid. 4167 (15.6.95). 

Rettelser: 
l. Spm. fra Stephen Bråthen om Presidentskapets 

korrigering av fraksjons merknader hvor betegnel
sen «Fridemokratene» var blitt benyttet i finans
innstillingen, S.tid. 616-617 (27.10.94). 

2. Ad voteringen- en representant reagerer på at pre
sidenten avviste muligheten for særskilt votering 
over en del av et forslag, S.tid. 800-801 
(31.10.94). 

3. Referatsak. Presidenten gjør oppmerksom på at en 
sak skal sendes en annen komite enn den som står i 
det omfordelte referatet. I en fotnote gjøres opp
merksom på at Presidentskapet har besluttet at 
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saken skal sendes denne komiteen likevel, og at 
utkast til innst. skal forelegges to andre komiteer, 
S.tid. 1688 (19.12.94). 

4. Stortingets kontor gis fullmakt til å rette opp Bud
sjett-innst. S. Ill i overensstemmelse med de ved
tak som er fattet under behandlingen av salde
ringsinnstillingen, S.tid. 1839 (21.12.94). 

5. Debatt om forretningsordenens bestemmelser og 
Presidentskapets praksis vedrørende omfordeling 
av referatsaker, S.tid. 2003-2004 (26.1.95). 
(Jf. neste sak.) 

6. Redegjørelse av Stortingets president om Presi
dentskapets praksis ved omfordeling av saker i 
henhold til forretningsordenens § 15 annet ledd, 
S.tid. 2139-2142 (7.2.95) og vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

7. Referatsak. Debatt om Presidentskapets vedtak 
om omfordeling av et Dok. 8-forslag fra samferd
selskomiteen til finanskomiteen, S.tid. 
2532-2533 (9.3.95). 

8. En representant retter en feil i et spørretimespørs
må/ i den trykte dagsordenen i forhold til spørsmå
let som opprinnelig ble framsatt, S.tid. 2754 
(29.3.95). 

9. Presidenten er klar over at det lenge har vore 
naturleg og korrekt å titulere presidenten hr. presi
dent, men minnar statsråden om at det for tida ik
kje alltid er like korrekt, S.tid. 3360 (18.5.95). 

l O. Presidenten får enstemmig tilslutning til å 
omgjøre et vedtak fra et tidligere møte om å over
sende et forslag til kommunalkomiteen, da det ikke 
ble votert over om Stortinget ønsket å sette hoved
bestemmelsen i forretningsordenens § 30 ut av 
kraft (forslagsstillers rett til å kreve realitetsvote
ring), og da et forslag om dette trolig ikke ville ha 
oppnådd det nødvendige 2/3 flertall. Forslaget 
besluttet tatt opp igjen til avgjørelse i Stortinget i 
et senere møte, S.tid. 3523-3524 (29.5.95). 

11. Etter at en representant har uttrykt undring over at 
ingen statsråder har deltatt i debatten i den forelig
gende saken, opplyser presidenten at det er svært 
uvanlig at statsråder tar ordet ved behandlingen 
av Dok. 8-forslag, S.tid. 3 721-3722 (6.6.95). 

12. Presidenten får tilslutning til et forslag med hjem
mel i forretningsordenens § 26 fjerde ledd om å 
endre det oppsatte program for mandag 19. juni, 
slik at berammet møte settes kl. 10.00, S.tid. 4272 
(15.6.95). 

Spørsmål: 
l. Presidenten understreker at hensikten med et re

plikkordsk~fte vel er at den som blir spurt svarer, 
og ikke omvendt - i hvert fall ikke hvis det går ut 
over den tildelte taletiden, S.tid. 142 (12.10.94). 

2. Presidenten minner om at tilleggsspørsmål skal 
være direkte oppfølginger av hovedspørsmålet, 
S.tid. 309, 311 (19.10.94). 

3. Presidenten presiserer at tilleggsspørsmål må reia-

tere seg til det konkrete spørsmål som stilles til 
statsråden, S.tid. 544 (26.10.94). 

4. Presidenten gjer merksam på at tilleggsspørsmål 
skal relatere seg til det opprinnelege spørsmålet, 
S.tid. 549 (26.10.94). 

5. Etter at ein representant har kommentert rekkjeføl
gjen for spørretimespørsmåla, syner presidenten 
til at endringane i den oppsette spørsmålslista vert 
te kne opp når møtet vert sett kl. 11, og at de i då 
skal vera kjende, S.tid. 550 (26.10.94). 

6. Presidenten uttalar at både tilleggsspørsmålet og 
-merknaden går langt utover det spørsmålet som 
er stilt, S.tid. 556 (26.10.94). 

7. Presidenten gjør oppmerksom på at representanten 
har fått ordet til å stille et konkret spørsmål til jus
tisministeren, og ber om at man går rett på spørs
målet, S.tid. 1574 (7.12.94). 

8. Presidenten lar statsråden svare på tilleggsspør
målene, men gjør oppmerksom på at det er utvist 
stor grad av romslighet, da det her er snakk om 
nye spørsmål, S.tid. 1575 (7.12.94). 

9. Presidenten anmoder representantene om i god tid 
å indikere om man ønsker å stille tilleggsspørs
mål, da det ikke er obligatorisk, S.tid. 1888 
(18.1.94). 

l O. Presidenten framhever at det er Regjeringen selv 
som bestemmer hvilken statsråd som er rette ved
kommende til å svare på ethvert spørsmål fra Stor
tinget, S.tid. 2086 (1.2.95). 

11. Presidenten åtvarar både spØijar og svarar om at 
det blomstrande språket ikkje må ta overhand, 
S.tid. 2225 (15.2.95). 

12. Presidenten vil seie at oppfølgingsspørsmålet var 
nokså mistenkjeleggjerande i si form, og ber 
representanten bruka ein litt annan tone, S.tid. 
2245 (15.2.95). 

13. Presidenten foreslår at en redegjørelse av helsemi
nisteren angående tilleggsinformasjon til et svar 
gitt i en spørretime tidligere i sesjonen, vedlegges 
protokollen. Ved en alternativ votering mellom 
dette og et forslag om at redegjørelsen oversendes 
sosialkomiteen, bifalles presidentens forslag , 
S.tid. 2294 (22.2.95). 

14. Presidenten påpeker at Regjeringen selv bestem
mer hvem som er rette vedkommende til å besvare 
et spørretimespørsmål, etter at en representant ret
ter et spørsmål til miljøvernministeren, selv om 
det er opplyst at samferdselsministeren vil svare. 
Et oppfølgingsspørsmål om å få miljø
vernministeren til å besvare spørsmål om det aktu
elle temaet, betegnes av presidenten som helt på 
siden av det opprinnelige spørsmålet. S.tid. 
2304-2305 (22.2.95). 

15. I et forsøk på å få avviklet spørretimen uten 
kveldsmøte ber presidenten om at man i god tid 
indikerer ønske om tilleggsspørsmål eller -kom
mentarer, da dette ikke er obligatorisk, S.tid. 2588 
(15.3 .95). 
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16. Presidenten minnar om at representanten ikkje må 
tilta/a statsråden med «du», S.tid. 2605 (15.3.95). 

17. Ad eventuelle feil ved saksbehandlingen i Stortin
get. (Avvisning av anmodning om å stille et spørs
mål ved møtets slutt om en varslet nedsetting av et 
utvalg til granskning av ungdomsorganisasjo
nene), S.tid. 2702-2703 (22.3.95). 

18. En representant retter enfeil i et spørretimespørs
mål i den trykte dagsordenen i forhold til spørsmå
let som opprinnelig ble framsatt, S.tid. 2754 
(29.3.95). 

19. Presidenten minnar om at ein ikkje må titulere 
statsråden med «du», S.tid. 2765 (29.3.95). 

20. Presidenten understreker at representantene er vel 
informert om at tilleggsspørsmålene skal holdes 
innenfor en begrensning på ett minutt, og ber om 
at man forbereder tilleggsspørsmål som holder seg 
innenfor denne tiden, S.tid. 2856 (5.4.95). 

Taletid: 
l. For å spare Stortinget for tid, frafaller C. I. Hagen 

sin plass på talerlisten og henviser til synspunkter 
fremsatt i Dagens Næringsliv, S.tid. 50 (6.10.94). 

2. Presidenten understreker at hensikten med et re
plikkordskifte vel er at den som blir spurt svarer, 
og ikke omvendt - i hvert fall ikke hvis det går ut 
over den tildelte taletiden, S.tid. 142 (12.10.94). 

3. Da presidenten ved åpning av debatt om et utset
telsesforslag ikke foreslo noen begrensning, an
moder han om at man holder seg til utsettelsesfor
slaget, S.tid. 1473 (30.11.94). 

4. Presidenten avviser en statsråds anmodning om å 
kunne gå utover taletiden med ett minutt, med 
henvisning til at også statsråder bør holde seg 
innenfor den fordelte taletiden, S.tid. 2414 
(7.3.95). 

5. Presidenten understreker at representantene er vel 
informert om at tilleggsspørsmålene skal holdes 
innenfor en begrensning på ett minutt, og ber om 
at man forbereder tilleggsspørsmål som holder seg 
innenfor denne tiden, S.tid. 2856 (5.4.95). 

6. Presidenten begrenser taletiden i en interpella
sjonsdebatt til maksimalt 5 minutter for hver av de 
gjenstående talerne, S.tid. 3298 (15.5.95). 

7. Presidenten tillater med forsamlingens samtykke 
at det som ble sagt av sistnevnte taler, kan være 
del av et replikkordskifte, selv om presidenten 
ikke hadde åpnet for noe replikkordskifte, og ver
ken presidenten eller den forutgående taleren opp
fattet at det dreide seg om en replikk, S.tid. 3718 
(6.6.95). 

8. Etter en innsigelse fra Carl l. Hagen mot presiden
tens forslag til taletidsfordeling for en debatt om 
en stortingsmelding og et Dok. 8-forslag framsatt 
av en FrP-representant, får presidenten tilslutning 
til å endre taletiden for FrPs gruppe fra 5 til 10 
minutter, S.tid. 3819-3820 (8.6.95). 

9. Det gis adgang til replikkordskifte etter hovedta
lerne fra hvert parti og statsråden, og senere også 

fra de parlamentariske lederne, O.tid. 312, 329 
(14.2.95). 

l O. Presidenten får tilslutning til at en representant fra 
hver gruppe får anledning til ubegrenset taletid i 
den foreliggende saken, med en sterk oppfordring 
om at man begrenser seg, på bakgrunn av den 
lange sakslisten, S.tid. 3907 (12.6.95). 

Votering: 
l. Presidenten foreslår at to saker tas opp til votering 

etter at siste sak er ferdig behandlet, S.tid. 
497-498 (25.10.94). 

2. En representant får ordet ved møtets slutt til en 
stemmeforklaring i en tidligere behandlet sak, 
O.tid. lll (31.10.94). 

3. Ad voteringen - en representant reagerer på at pre
sidenten avviste muligheten for særskilt votering 
over en del av et forslag, S.tid. 800-801 
(31.10.94 ). 

4. En votering blir tatt om igjen da flere partier 
hadde varslet støtte til forslag, uten at det ble opp
gitt under voteringen, S.tid. 1262-1263 (9.11. 94 ). 

5. Presidenten slutter seg til en representants ønske 
om en tidlig innlevering av forslag og opplegg for 
stemmegivning slik at det kan innarbeides i vote
ringsopplegget, S.tid. 1309 (10.11.94). 

6. Presidenten ber om at man for ettertiden gir stem
meforklaringer før saken tas opp til votering, 
S.tid. 1553 (6.12.94). 

7. Presidenten redegjør for et noe forenklet vote
ringsopplegg som vil bli benyttet i forbindelse 
med budsjettsalderingen, i forståelse med gruppe
nes finanspolitiske talspersoner, S. tid. 1797-1798 
(21.12.94). 

8. Etter at man i forbindelse med en votering har 
måttet vente på at et tilstrekkelig antall represen
tanter skulle innfinne seg i salen, ber presidenten 
om at representantene møter opp når det ringes til 
votering, S.tid. 1931 (19.1.95). 

9. Presidenten har inntrykk av at innlegget både er et 
innlegg og en stemmeforklaring, og anmoder om 
at man gjør det til en stemmeforklaring, da det har 
gått over tiden, S.tid. 2811 (30.3.95). 

10. Presidenten etterkommer et ønske om å ta en vote
ring på nytt, på bakgrunn av en opplysning om feil 
stemmegivning, S.tid. 2831 (4.4.95). 

11. Presidenten får enstemmig tilslutning til å 
omgjøre et vedtak fra et tidligere møte om å over
sende et forslag til kommunalkomiteen, da det ikke 
ble votert over om Stortinget ønsket å sette hoved
bestemmelsen i forretningsordenens § 30 ut av 
kraft ( forslagsstillers rett til å kreve realitetsvote
ring), og da et forslag om dette trolig ikke ville ha 
oppnådd det nødvendige 2/3 flertall. Forslaget 
besluttet tatt opp igjen til avgjørelse i Stortinget i 
et senere møte, S.tid. 3523-3524 (29.5.95). 
(Jf. neste sak.) 

12. Ved ny behandling av et forslag, etter at et vedtak 
om oversendelse til kommunalkomiteen tidligere 
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er omgjort, viser presidenten til at forslagets inn
hold er debattert i et tidligere møte, slik at debatten 
må gå på behandlingsmåten - og får tilslutning til 
at den tas ved voteringen. Et nytt forslag om over
sendelse til kommunalkomiteen, sominnebærer 
fravikelse av forretningsordenens § 30, oppnår 
etter at det er debattert og votert over, ikke det 
nødvendige 2/3 flertall. En fra hver gruppe får gi 
stemmeforklaring foran realitetsvoteringen over 
forslaget (som så til slutt bifalles), S.tid. 3628, 
3629-3638 (1.6.95). 
(Jf. forrige sak.) 

13. Presidenten ber om at man ved stemmeforklarin
gene ikke går inn i debatten, og påpeker at forsla
gene har ligget fremme hele dagen mens debatten 
om sakene pågikk, S.tid. 3794 (7.6.95). 

14. Presidenten konstaterer at det er avgitt for få stem-

mer, og ber alle være nøye med å få avgitt stemme, 
S.tid. 3797-3798 (7.6.95). 

15. Etter å ha minnet en representant om å ta opp et 
forslag, påpeker presidenten at forslagene alltid 
må tas opp under debatten, og at det er for sent når 
man kommer til voteringen, S.tid. 3899 (12.6.95). 

16. En votering tas om igjen, da voteringsresultatet 
tyder på at det er en tåke over forsamlingen (med 
forsvarskomiteens leders ord), S.tid. 3971-3972 
(12.6.95). 

l 7. En votering tas på nytt etter et resultat som viser 
stemmelikhet for og imot, da flere representanter 
gir uttrykk for å ha stemt feil, men et ønske om å ta 
enda en ny votering pga. at det totale stemmean
tallet ikke samsvarer nøyaktig i de to voteringene, 
blir ikke tatt til følge, S.tid. 3972 (12.6.95). 

18. Presidenten får tilslutning til et forenk
let voteringsopplegg, S.tid. 4388-4389 (19.6.95). 

1995-96 

l. Forslag om endring av Stortingets forretnings
orden - åpne komitehøringer. (Ny § 21 a. Prøve
ordning fra l.l2.95 og ut valgperioden.) 
(Vedlegg: l. Brev av 24.3.94 fra kontroll- og kon
stitusjonskomiteen til Stortingets presidentskap. 2. 
Brev av 31.5.94 fra Stortingets presidentskap til 
kontroll- og konstitusjonskomiteen. 3. Forslag av 
5.4.95 fra Petter Thomassen til endring av Stortin
gets forretningsorden - åpne komitehøringer. 
Undervedlegg: 1. Regelverk og praksis for åpne 
komitehøringer i enkelte andre land. 2. Tidligere 
behandling av spørsmålet om åpne komitehørin
ger. Vedlegg inntatt i innst.: Presidentskapets 
uttalelse til komiteens innstillingsutkast.) 
Innst. S. 8, S.tid. 219-255, 255-256 (19.10.95). 
(Forslaget fra Sp, H, SV og FrP b(falt med 80 mot 
79 stemmer.) 

2. Endringer i Stortingets forretningsorden (spørs
mål og interpellasjoner). (§§50, 52 og 53, gam
mel §52 blir ny §51; spørsmål til skriftlig besva
relse, spørsmålsantall pr representant, prøveord
ning med muntlig spørretime/spontanspørretime, 
oppfølgingsspørsmål i ordinær spørretime; svar
frist for interpellasjoner samt varighet og taletids
begrensning for debattene; avvisning av spørsmål 
og interpellasjoner.) 
(Vedlegg til innst.: Spørsmålsordningen i Stortin
get. Innstilling fra en utredningsgruppe oppnevnt 
av Presidentskapet.) 
Innst. S. 211, S.tid. 3803-3808, 3848-3850 
(4.6.96). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

3. Framlegg frå Marit Arnstad, John Dale og Magn
hild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar 
om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin for
retningsorden med sikte på å auka Stortinget sin 
medverknad i EØS-saker. (Dokumentets forslag A 

og E, hhv. om endr. i bestemmelser om EØS
utvalget, og om et kontor for informasjon, analyse 
og utredning for representanter og partigrupper i 
EØS-saker.) 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 246, S.tid. 
4416-4426, 4435-4436 (18.6.96) og ikke bifalt. 
( 4 forslag ikke bifalt. Presidentskapets innst. om 
en dr. i forretningsordenens § § 13 a og 17 enstem
mig bifalt; konsultasjonsorganet gitt betegnelsen 
EØS-utvalget.) 

4. Endring av Stortingets forretningsorden § 12, 
annet ledd nr. 2 og nr. 3. (Regnskaps- og revi
sjonslovgivningen behandles av finanskomiteen.) 
Innst. S. 298, S.tid. 4766 (30.9.96). 

Behandlingsmåten: 
l. Referatsak. Debatt og votering om endring i 

offentlighetsloven skal behandles av justiskomi
teen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
O.tid. 3-4 (12.10.95). 

2. Presidentens forslag om å behandle en stortings
melding og et Dok. 8-forslag under ett får tilslut
ning ved alternativ votering mellom dette og et 
forslag om å behandle sakene hver for seg, S.tid. 
377-378 (31.10.95). 

3. Samferdselskomiteen sin leiar gir pva. komiteen ei 
generell stemmeforklaring, i og med at det ikkje 
vil vera mogleg å koma fram til eit omforeint tal til 
løyving på eit av budsjettkapitla, og ber Regje
ringa koma tilbake med eit oppretta løyvingsfor
slag på kapittelet i salderingsproposisjonen, S.tid. 
826-827 (9.11.95). 

4. Ad Stortingets saksbehandling. (Avvisning av an
modning om å stille et spørsmål ved møtets slutt 
om en ev. redegjørelse fra finansministeren vedr. 
Sentralbanksjefens avgang midt i tilsettingsperio
den), S.tid. 1146-1147 (20.11.95). 
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5. Etter behandlingen av en redegjørelse fra finans
ministeren debatteres voteringsrekkefølge og be
handlingsmåte for et mistillitsforslag mot finans
ministeren og et forslag om å oversende redegjø
relsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Etter 
at mistillitsforslaget først er blitt foreslått over
sendt samme komite, blir det i stedet realitetsvo
tert over forslaget, S.tid. 1507-1509 (30.11.95). 

6. Debatt om presidentens forslag om å behandle fem 
saker under ett, hvor det blir bestemt at et Dok. 
8-forslag skal behandles separat, S.tid. 1858 
(19.12.95). 

7. Et forslag om referatbehandling av et Dok. 8jor
slag samme dag som det framsettes og behandling 
etterforretningsordenens § 28 c - med henvisning 
til at Stortinget også bør kunne drøfte dagsaktuelle 
saker -, bifalles på presidentens anbefaling ikke, 
S.tid. 2065-2066, 2087 (23.1.96). 
(Jf. neste sak.) 

8. Referatsak. Presidenten rar enstemmig tilslutning 
til sitt forslag om ikke å ta under behandling et 
Dok. 8-forslag fra Carl I. Hagen om konsesjon til 
Aegon og Den norske Bank for kjøp av Vital For
sikring AS, S.tid. 2127 (25.1.96). 
(Jf. forrige sak.) 

9. Debatt om hvorvidt to forslag oversendt fra 
Odelstinget vedr. konfliktløsning ved tvist om bei
terett i reinbeiteområder, skal sendes næringsko
miteen for å behandles sammen, S.tid. 2141-2144 
(30.1.96). 

l O. Referatsak. Presidenten får enstemmig tilslutning 
til sitt forslag om behandling av et Dok. 8-forslag 
uten forutgående komitebehandling, i samsvar 
med forretningsordenens § 28 tredje ledd punkt c. 
(Norsk stemmegivning i spørsmålet om medlem
skap for Russland i Europarådet), S.tid. 2144 
(30.1.96). 

11. Referatsaker. Debatt om et forslag fra et flertall i 
Presidentskapet om ikke å ta to Dok. 8-forslag 
under behandling (begge om utsettelse av 
høringsfrist for Rattsø-utvalgets innstilling), med 
henvisning til arbeidsfordelingen mellom storting 
og regjering, S.tid. 2190-2198 (6.2.96). 

12. Et Dok. 8jorslag behandles straks i samsvar med 
forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav d 
(mistillitsforslag i forbindelse med Vital-saken), 
S.tid. 2319 (13.2.96). 

13. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av Dok. 8-forslag fra Carl I. Hagen om 
mistillit mot statsråd Kjell Opseth for behandlin
gen av Fjeld-kommisjonens rapport. (Vedtatt 
sendt Kontroll- og konstitusjonskomiteen), S.tid. 
2408-2413 (20.2.96). 

14. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av to Dok. 8-forslag, hhv. om konse
sjonstildelingen på fergestrekningen Moss-Horten 
og et prøveprosjekt for åpen hjertekirurgi m.v. ved 
Rogaland sentralsykehus, S.tid. 2414-2418 
(20.2.96). 

15. Etter sterke henstillinger fra en av de parlamenta
riske lederne vedtar Stortinget å forlenge formid
dagsmøtet, på tross av klager den senere tid over 
slik praksis, og på tross av at kveldsmøte var vars
let (møtet hevet kl 16.25), S.tid. 2488-2489 
(22.2.96). 

16. Referatsak. Et Dok. 8jorslag legges ut til gjen
nomsyn i minst en dag, for så å føres opp på kartet 
til behandling, S.tid. 2657 (29 .2.96). 

17. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av et Dok. 8-forslag fra Jan Simonsen 
om drift av det nåværende Riskatun bo- og be
handlingssenter, S.tid. 2773 (8.3.96). 

18. Presidenten imøtekommer et ønske om åforlenge 
formiddagsmøtet til saken som debatteres er fer
digbehandlet, på tross av blandede erfaringer med 
dette, S.tid. 2850 (14.3.96). 

19. Referatsak. Debatt om behandlingsmåte for et 
Dok. 8-forslag om å oppheve forbudet mot kring
kastingsreklame for livssyn og politiske budskap, 
etter en tredelt innstilling fra Presidentskapet 
(vedtatt sendt komite), S.tid. 2989-2992 
(26.3.96). 

20. Ad behandling av Lund-kommisjonens rapport. 
(Gradert rapport vedr. granskning av påstander om 
ulovlig overvåking.) Presidenten rar tilslutning til 
sitt forslag om å be Presidentskapet forberede og 
fremme innstilling vedr. avgradering av rapporten, 
S.tid. 3054- 3055 (28.3.96). 
(Jf. sakene 22 og 23, samt STORTINGET Il, 9 og 
20.) 

21. En representant ber presidenten redegjøre for 
hvorfor samferdselskomiteen ikke fikk oversendt et 
brev vedr. en sak komiteen alt hadde avgitt innstil
ling om, hvorpå presidenten uttaler at han er kjent 
med at komitemedlemmene har fått kopi av bre
vet, og at formell oversendelse ikke ville være rik
tig, S.tid. 3220-3221 (25.4.96). 

22. Administrativt opplegg for avgradering av Lund
kommisjonens rapport, S.tid. 3358- 3359 (8.5.96). 
(Jf. neste sak og sak 20.) 

23. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av rapport fra Lund-kommisjonen om 
ulovlig overvåking. (Rapporten ble i samsvar med 
forslaget sendt kontroll- og konstitusjonskomi
teen; 2 forslag ikke bifalt- herav l fra FrP om å 
nedsette en særskilt komite), S.tid. 3388-3390 
(8.5.96). 
(Jf. forrige sak og sak 20.) 

24. Ad avvisning av spørsmål i Spørretimen. Etter en 
innsigelse fra spørsmålsstilleren begrunner presi
denten avvisningen med at spørsmålet berører 
noen av de samme problemstillinger som Lund
kommisjonens rapport reiser, og at denne rappor
ten er under komitebehandling, S.tid. 3610-3611 
(22.5.96). 
(Jf. forrige sak.) 

25. Ad dagsordenen- avvisning av spørsmål til spør
retimen. Etter en innsigelse fra spørsmålsstilleren 
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begrunner presidenten avvisningen med at repre
sentanten har levert inn to etter presidentens 
skjønn overlappende spørsmål- hvorpå represen
tanten trekker tilbake det gjenværende spørsmålet, 
S.tid. 3710-3712 (29.5.96). 

26. Ad dagsordenen. Etter at et Dok. 8-forslag om salg 
av aksjer i Den norske Bank er blitt framsatt med 
ønske om behandling etter § 28 tredje ledd bokstav 
c, anmoder Carl I. Hagen Presidentskapet om at 
forslaget refereres raskest mulig samme dag, S.tid. 
3894-3895 (6.6.96). 
(Jf. neste sak.) 

27. Ad tilleggsdagsordenen. Presidenten svarer 
bekreftende på et spørsmål om det er adgang til å 
fremme alternative forslag i tilknytning til et Dok. 
8-forslag om salg av aksjer i Den norske Bank, 
som skal behandles uten komiteinnstilling, siden 
det ikke er forslaget i sitats fonn som står oppført 
på dagsordenen. 2 forslag som så framsettes, etter 
kl. 09.00, tas opp til realitetsvotering etter § 28 
tredje ledd bokstav d, jf. § 30 annet og tredje ledd, 
S.tid. 3931-3932,4001 (7.6.96). 
(Jf. forrige sak.) 

28. Presidenten avviser en representants ønske om å få 
ordet ved møtets slutt i henhold til § 3 7 a første 
ledd for å ta opp en sak som gjelder presidentens 
skjønnsutøvelse, knyttet til § 37 a annet ledd, S.tid. 
4178 (12.6.96). 
(Jf. sak 30.) 

29. Referatsak. Debatt om behandlingsmåte for et 
Dok. 8-forslag om å utrede embets- og tjeneste
menns rolle i offentlige utvalg - forslag om over
sendelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen 
med henblikk på å få avholdt en åpen høring om 
omstendigheter rundt Grønn skattekommisjon, 
ikke bifalt, S.tid. 4241-4243 (13.6.96). 

30. Spm. fra Carl I. Hagen om hvordan adgangen til å 
ta opp aktuelle saker ved møtets slutt kan benyttes 
når stortingspresidenten misbruker sin myndighet 
til partipolitisk beskyttelse av Regjeringen, S.tid. 
4314-4316 (17.6.96). 
(Jf. sak 28.) 

31. Presidenten får tilslutning til at et forslag som er 
levert inn etter fristen fastsatt i § 30, bør være å 
anse som fremsatt i tide, da forslaget er tydelig 
varslet i innstillingen, S.tid. 4412-4413 (17 .6.96). 

32. Med hjemmel i forretningsordenens § 26 endres 
ukeprogrammet, slik at berammet møte i Lagtin
get fredag settes etter midnatt natt til lørdag, S.tid. 
4502 (20.6.96). 

33. Presidenten får tilslutning til at 5 forslag som er 
levert inn etter fristen fastsatt i § 30, likevel tas 
opp på vanlig måte, S.tid. 4599 (20.6.96). 

34. En innsigelse mot presidentens forslag om be
handling av to saker under ett blir tatt til følge, 
S.tid. 4636-4637 (21.6.96). 

Forslag: 
l. Presidentens forslag om å behandle en stortings-

melding og et Dok. 8-forslag under ett får tilslut
ning ved alternativ votering mellom dette og et 
forslag om å behandle sakene hver for seg, S.tid. 
3 77 (31.10.95). 

2. To forslag trekkes, etter at presidenten har uttrykt 
tvil om hvorvidt det vil være riktig av Stortinget å 
fatte vedtak om avgiftssatser som det ved hjemmel 
i lov er tillagt Regjeringen å fastsette, S.tid. 918 
(10.11.95). 

3. For å kunne gjennomføre voteringen ved behand
lingen av en budsjettinnstilling innenfor rimelig 
tid og for ikke å gjøre den unødig komplisert, 
åpnes det ikke for subsidiær stemmegivning på 
mindretallsforslag som helt klart likevel vil bli 
nedstemt, S.tid. 1067 (17.11.95). 

4. Etter behandlingen av en redegjørelse fra finans
ministeren debatteres voteringsrekkefølge og be
handlingsmåte for et mistillitsforslag mot finans
ministeren og et forslag om å oversende redegjø
relsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Etter 
at mistillitsforslaget først er blitt foreslått over
sendt samme komite, blir det i stedet realitetsvo
tert over forslaget, S.tid. 1507-1509 (30.11.95). 

5. Ordlyden i et forslag oversendt fra Odelstinget 
endres ved behandlingen i Stortinget, etter an
modning fra forslagsstilleren, S.tid. 1573 
(7.12.95). 

6. Etter en oppfordring om omgjøring av framsatte 
forslag til oversendelsesforslag bemerker presi
denten atforslagsstilleren ikke har vært til stede i 
salen, og at forslagene ikke vil bli votert over, da 
de ikke er tatt opp, S.tid. 1715 (14.12.95). 

7. Debatt om presidentens forslag om å behandle fem 
saker under ett, hvor det blir bestemt at et Dok. 
8-forslag skal behandles separat, S.tid. 1858 
(19.12.95). 

8. En votering over et romertallsforslag tas om igjen 
og splittes opp i fire separate voteringer, etter et 
uventet voteringsresultat som følge av gal stem
meveiledning, og etter at også presidenten har gitt 
uttrykk for uklarhet mht. hvem som støtter og ikke 
støtter innstillingen, S.tid. 1951-1952 (19.12.95). 

9. Et forslag om referatbehandling av et Dok. B-Jor
slag samme dag som det framsettes og behandling 
etter forretningsordenens§ 28 c- med henvisning 
til at Stortinget også bør kunne drøfte dagsaktuelle 
saker -, bifalles på presidentens anbefaling ikke, 
S.tid. 2065-2066, 2087 (23.1.96). 
(Jf. neste sak.) 

l O. Referatsak. Presidenten får enstemmig tilslutning 
til sitt forslag om ikke å ta under behandling et 
Dok. 8-forslag fra Carl L Hagen om konsesjon til 
Aegon og Den norske Bank for kjøp av Vital For
sikring AS, S.tid. 2127 (25.1.96). 
(Jf. forrige sak.) 

11. Debatt om hvorvidt to forslag oversendt fra 
Odelstinget vedr. konfliktløsning ved tvist om bei
terett i reinbeiteområder, skal sendes næringsko-
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miteenfor å behandles sammen, S.tid. 2141-2144 
(30.1.96). 

12. Referatsak. Presidenten rar enstemmig tilslutning 
til sitt forslag om behandling av et Dok. 8-forslag 
uten forutgående komitebehandling, i samsvar 
med forretningsordenens§ 28 tredje ledd punkt c. 
(Norsk stemmegivning i spørsmålet om medlem
skap for Russland i Europarådet), S.tid. 2144 
(30.1.96). 

13. Presidenten håpar at ein kan gå tilbake til talarane 
sin eigentlege identitet, etter at ein talar i ein 
debatt om eit Dok. 8-forslag har lese opp eit inn
legg frå forslagsstillaren frå same partigruppe, 
S.tid. 2184-2185 (6.2.96). 

14. Referatsaker. Debatt om et forslag fra et flertall i 
Presidentskapet om ikke å ta to Dok. 8-forslag 
under behandling (begge om utsettelse av 
høringsfrist for Rattsø-utvalgets innstilling), med 
henvisning til arbeidsfordelingen meJlom storting 
og regjering, S.tid. 2190-2198 (6.2.96). 

15. Et Dok. 8-forslag behandles straks i samsvar med 
forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav d 
(mistillitsforslag i forbindelse med Vital-saken), 
S.tid. 2319 (13.2.96). 

16. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av Dok. 8-forslag fra Carl I. Hagen om 
mistillit mot statsråd Kjell Opseth for behandlin
gen av Fjeld-kommisjonens rapport. (Vedtatt 
sendt Kontroll- og konstitusjonskomiteen), S.tid. 
2408-2413 (20.2.96). 

17. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av to Dok. 8-forslag, hhv. om konse
sjonstildelingen på fergestrekningen Moss-Horten 
og et prøveprosjekt for åpen hjertekirurgi m.v. ved 
Rogaland sentralsykehus, S.tid. 2414-2418 
(20.2.96). 

18. Referatsak. Et Dok. 8-fors/ag legges ut til gjen
nomsyn i minst en dag, for så å føres opp på kartet 
til behandling, S.tid. 2657 (29.2.96). 

19. Referatsak. Debatt om Presidentskapets forslag til 
behandling av et Dok. 8-forslag fra Jan Simonsen 
om drift av det nåværende Riskatun bo- og be
handlingssenter, S.tid. 2773-2774 (8.3.96). 

20. Referatsak. Debatt om behandlingsmåte for et 
Dok. 8-forslag om å oppheve forbudet mot kring
kastingsreklame for livssyn og politiske budskap, 
etter en tredelt innstilling fra Presidentskapet 
(vedtatt sendt komite), S.tid. 2989- 2992 
(26.3.96). 

21. Ad dagsordenen. Etter at et Dok. 8-forslag om salg 
av aksjer i Den norske Bank er blitt framsatt med 
ønske om behandling etter§ 28 tredje ledd bokstav 
c, anmoder Carl I. Hagen Presidentskapet om at 
forslaget refereres raskest mulig samme dag, S.tid. 
3894-3895 (6.6.96). 
(Jf. neste sak.) 

22. Ad tilleggsdagsordenen. Presidenten svarer 
bekreftende på et spørsmål om det er adgang til å 
fremme alternative forslag i tilknytning til et Dok. 

8-forslag om salg av aksjer i Den norske Bank, 
som skal behandles uten komiteinnstilling, siden 
det ikke er forslaget i sitats fonn som står oppført 
på dagsordenen. 2 forslag som så framsettes, etter 
kl. 09.00, tas opp til realitetsvotering etter § 28 
tredje ledd bokstav d, jf. § 30 annet og tredje ledd, 
S.tid. 3931 - 3932, 4001 (7.6.96). 
(Jf. forrige sak.) 

23. Referatsak. Debatt om behandlingsmåte for et 
Dok. 8-forslag om å utrede embets- og tjeneste
menns rolle i offentlige utvalg - forslag om over
sendelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen 
med henblikk på å ta avholdt en åpen høring om 
omstendigheter rundt Grønn skattekommisjon, 
ikke bifalt, S.tid. 4241-4243 (13.6.96). 

24. Presidenten får tilslutning til at et forslag som er 
levert inn etter fristen fastsatt i § 30, bør være å 
anse som fremsatt i tide, da forslaget er tydelig 
varslet i innstillingen, S.tid. 4412-4413 (17.6.96). 

25 . Presidenten får tilslutning til at 5 forslag som er 
levert inn etter fristen fastsatt i § 30, likevel tas 
opp på vanlig måte, S.tid. 4599 (20.6.96). 

26. Debatt om taletidsopplegg for behandlingen av et 
Dok. 8-forslag. Et forslag om å tildele forslagsstil
lende parti ekstra taletid i forhold til presidentens 
opplegg, bifalles ikke, S.tid. 4637-4638 
(21.6.96). 

Påtaler: 
1. På bakgrunn av betydelig sitatbruk i trontaledebat

ten minner presidenten om at sitater bør brukes i 
begrenset utstrekning, S.tid. 105 (17.10.95). 

2. Presidenten påtaler at man retter deler av en 
replikk mot andre enn forutgående taler, S.tid. 251 
(19.10.95). 

3. Presidenten understreker at det er forbudt å snakke 
fra galleriet i Stortinget, S.tid. 254 (19.10.95). 

4. Etter at spørreren har uttrykt overraskelse over at 
det ikke ble klubbet for statsrådens språkbruk 
(bl.a. advare sterkt mot å gi noen verv med beslut
ningsmyndighet som har en slik politisk legning), 
gir presidenten uttrykk for at statsråden holdt seg 
innenfor den vanlige parlamentariske uttrykksmå
ten, S.tid. 301 (25.10.95). 

5. Presidenten gir en representant rett i at ordet repre
sentanten benyttet (sludder) ikke er et parlamen
tarisk uttrykk, og påpeker at hun derfor burde ha 
latt være å bruke det, S.tid. 388 (31.10.95). 

6. Presidenten mener det burde være mulig å gi 
uttrykk for det man mener, uten å hevde at andre 
farer med fusk, S.tid. 398 (31.10.95). 

7. Presidenten gir uttrykk for at hun et øyeblikk var i 
tvil om hvorvidt fotball eller EØS var hovedtema 
for interpellasjonen, S.tid. 421 (31.10.95). 

8. Presidenten ber ein representant merke seg at det 
ikkje alltid er hr. president som er det mest høve
lege, S.tid. 561 (2.11.95). 

9. Presidenten minnar om at talarane ikkje må tilta/a 
representantane med «du», S.tid. 578 (2.11.95). 
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10. Presidenten minner om at replikken skal rettes til 
den som hadde innlegget, ikke til andre replikan
ter, S.tid. 749 (8.11.95). 

11. Presidenten oppmodar ein talar om å finne andre 
ord enn frekk når han vil gje uttrykk for si meining 
om det andre representantar har uttalt, S.tid. 791 
(9.11.95). 

12. Presidenten gir uttrykk for at ordet tøv neppe er 
det beste parlamentariske uttrykket, S.tid. 811 
(9.11.95). 

13. Presidenten finn uttrykket å måla fanden på veg
gen litt uparlamentarisk, S.tid. 858 (9.11.95). 

14. Presidenten minner om at å betegne medrepresen
tanter som kunnskapsløse og holdningsløse er å 
bevege seg absolutt på kanten av hva som er parla
mentarisk akseptabelt, S.tid. 869 (9.11.95). 

15. Presidenten understreker at stemmeforklaringer 
ikke er innlegg i debatten, S.tid. 882, 883 
(9.11.95). 

16. Presidenten retter en generell henstilling til talerne 
om at når noe sies fra salen, må det sies så klart og 
tydelig at referentene kan oppfatte det, S.tid. 919 
(10.11.95). 

17. Under handsaminga av statsbudsjettet for Næ
ringsdepartementet og Miljøverndepartementet 
peikar presidenten på at det ikkje er ein utanriks
politisk debatt som går føre seg, S.tid. 1129 
(20.11.95). 

18. Presidenten åtvarar mot å nytta ordet frekk om ein 
statsråd, S.tid. 1230 (22.11.95). 

19. Presidenten bemerker til siste talers utsagn om at 
replikanter skal holde seg til innlegget, at bestem
melsen er vanskelig å håndheve i budsjettdebatter, 
da hovedtalsmennene må forventes å stå for par
tienes politikk i hele innstillingen, S.tid. 
1288-1289 (23.11.95). 

20. Presidenten minnar nærings- og energiministeren 
om at all tale skal rettast til presidenten, S.tid. 
1302 (23.11.95). 

21. Presidenten har forståelse for representantens en
gasjement, men anmoder likevel om at man lar 
være å bruk uttrykk som kvar søren ein vil, S.tid. 
1365 (28.11.95). 

22. Presidenten ber om ro i salen slik at det skal bli 
mulig å høre statsrådens svar på spørsmålet, og 
anmoder statsråden om å starte på nytt, S.tid. 1535 
(6.12.95). 

23. Presidenten er einig med talaren i at eit av uttrykka 
han brukte gav grunn til å be om orsaking (latter
lighetens skjær om debatten), S.tid. 1769 
(15.12.95). 

24. Presidenten er einig med talaren i at de/ar av inn
legget hans var prega av fleip, og hadde rekna 
med at resonnementet hadde blitt avslutta då han 
kom til fargen på skotøyet, S.tid. 1770-1772 
(15.12.95). 

25. Presidenten tviler på at et uttrykk blir mer parla
mentarisk om det refereres i et sitat (som et muse
piss i havet), S.tid. 1864 (19.12.95). 

26. Presidenten påtaler bruk av ordet skrål om andre 
representanters innlegg, S.tid. 1874-1875 
(19.12.95). 

27. Presidenten uttaler at makkverk ikke hører 
hjemme i den parlamentariske ordbruk om en stor
tingsmelding, S.tid. 2054-2055 (17.1.96). 

28. Etter at en representant har fått ordet til en åpenbar 
misforståelse, for så å bli avbrutt av presidenten, 
uttaler presidenten at Stortinget selv har vedtatt 
rammer for taletiden, som også er hjemlet i regle
mentet, S.tid. 2237 (8.2.96). 

29. Presidenten påtaler siste talers bruk av ord og 
uttrykk som ligger utenfor rammen for det som er 
ansett for å være parlamentarisk språkbruk, og ber 
taleren merke seg dette, S.tid. 2244-2246 
(8.2.96). 

30. Presidenten merket seg at taleren bad om unn
skyldning for uttrykket vas, S.tid. 2296 (8.2.96). 

31. Presidenten påtaler at statsråden ikke var til stede 
da interpellasjonen til henne ble tatt opp, slik at 
Stortinget fikk et avbrudd i sitt møte, S.tid. 
2381-2382, 2384 (20.2.96). 

32. Presidenten minner miljøvernministeren om at all 
tale skal rettes til presidenten, S.tid. 24 74 
(22.2.96). 

33. Presidenten minner statsråden om at det er Stortin
gets forretningsorden som bestemmer taletiden 
ved replikkordsk(fie, S.tid. 2477 (22.2.96). 

34. Presidenten bemerker at Det kongelige norske 
Arbeiderparti ikke eksisterer, S.tid. 2512-2513 
(27.2.96). 

3 5. Presidenten går ut fra at representanten har tenkt 
nøye gjennom ordbruken, og finner ikke grunn til 
å påtale bruk av ordet forfalskning S.tid. 
2513-2515 (27.2.96). 

36. Presidenten påtaler bruk av ord som ikke regnes 
som parlamentariske (lyve), og antar videre at de 
enkelte partier ikke snakker usant om andre par
tier, S.tid. 2556 (27.2.96). 

3 7. Etter gjentatte ganger å ha minnet om taletiden, 
ber presidenten om at både spørrere og svarere 
holder seg innenfor tidsrammene de har til dispo
sisjon, S.tid. 2591 (28.2.96). 

38. Presidenten antar at uttrykket tull ikke er egnet for 
bruk i stortingssalen, S.tid. 2614 (29.2.96). 

3 9. Presidenten påtaler bruk av ordet vrøvl og under
streker at det ikke anses som et parlamentarisk 
uttrykk, S.tid. 2615-2616 (29.2.96). 

40. Presidenten oppmodar om at ein ikkje brukar 
uttrykk som ligg på grensa til å vere uparlamen
tariske (gi kjeft), S.tid. 2714 (7.3.96). 

41. Presidenten minnar om § 40 i forretningsordenen 
(«Sitater bør brukes i begrenset utstrekning»), 
S.tid. 2737-2739 (7.3.96). 

42. Presidenten anmoder om at man, selv om man ber 
om forhåndstillatelse, ikke antyder at regjerings
medlemmer er sløve, S.tid. 2740-2741 (7.3.96). 

43. Presidenten minner statsråden om at det er repre-
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sentantene som spør i spørretimen, S.tid. 2795 
(13.3.96). 

44. Presidenten beklager at kveldsmøtet er blitt forsin
ket, og innprenter at representantene må møte opp 
når møtene settes, S.tid. 2908 (19.3.96). 

45. Presidenten er i tvil om ordet fusk er det beste par
lamentariske uttrykket, S.tid. 3001 (27.3.96). 

46. Etter at en representant har brukt uttrykket Ikke 
mobb kameraten min!, kan presidenten forsikre at 
han vil gripe inn hvis noen skulle bli mobbet i 
salen, S.tid. 3024 (28.3.96). 

47. Presidenten har forståelse for at saken engasjerer, 
men vil likevel påstå at å karakterisere medrepre
sentanter som frekke er på kanten av parlamenta
risk uttrykksmåte, S.tid. 3029 (28.3.96). 

48. Presidenten minner om at stemmeforklaringer ikke 
skal være debattinnlegg, men råd til egen gruppe, 
S.tid. 3052 (28.3.96). 

49. Presidenten bemerker at bruk av hagle i stortings
salen ikke er hjemlet i forretningsordenen, S.tid. 
3059 (29.3.96). 

50. Presidenten er noko i tvil om representanten sin 
referanse er innanfor parlamentarisk språkbruk 
(fortolke lovverket på samme måten som fanden 
leser Bibelen), S.tid. 3181 (24.4.96). 

51. Etter presidenten sin oppfatning kan svada ikkje 
oppfattast som parlamentarisk språkbruk, S.tid. 
3202-3203 (25.4.96). 

52. Presidenten minner statsråden om at all tale skal 
gå via presidenten, S.tid. 3250-3251 (29.4.96). 

53. Presidenten minner om at å si at en statsråd ljuger, 
ikke er parlamentarisk tale, S.tid. 3317-3318 
(3.5.96). 

54. Presidenten påtaler ordbruk som rasistisk ute
stengningspolitikk og løgn. O.tid. 358 (13.5.96). 

55. Presidenten antar at taleren med Sy/via mente ko
miteens leder, S.tid. 3502 (14.5.96). 

56. Presidenten bemerker at man ikke kan tillegge 
kollegene å drive med utenomsnakk, S.tid. 3781 
(31.5.96). 

57. Presidenten antar at en del av det engasjerte inn
legget balanserte på grensen av hva som er parla
mentarisk språkbruk, og at representanten selv re
gistrerte det, S.tid. 3990-3994 (7.6.96). 

58. Presidenten uttrykker tvil om hvorvidt et av 
uttrykkene brukt av siste taler er forenlig med par
lamentarisk språkbruk, S.tid. 4054-4055 
(10.6.96). 

59. Presidenten bemerker at man helst skal begrense 
sin bruk av sammenlikninger mellom mennesker 
og dyr i innlegg i Stortinget (oppføre seg som en 
struts), hvorpå neste taler erklærer at hun skal 
avstå fra å avsløre hvilket dyr hun tenker på når 
hun hører foregående taler, S.tid. 4147 (12.6.96). 

60. Etter at presidenten har manet til forsiktighet i ord
bruken, og taleren deretter har forklart hvorfor han 
mener påtalen var noe urettferdig, oppklarer presi
denten hva påtalen gjaldt (skitten mistenkeliggjø
ring), S.tid. 4198, 4200-4201 (12.6.96). 

61. Presidenten påtaler språkbruk hun antar ikke er å 
regne som parlamentarisk, og uttaler at det ikke er 
hensiktsmessig å debattere med presidenten om 
presidenten skal gjengi uttrykkene som er påtalt, 
S.tid. 4262-4263 (14.6.96). 

62. Presidenten bemerker at det neppe er fruktbart å 
karakterisere uttalelser fra andre politiske partier 
som tøv, S.tid. 4390-4391 (17.6.96). 

63. Presidenten påtaler bruk av uttrykkene løgn og 
fanteri og sludder og vås fra Stortingets talerstol, 
S.tid. 4594-4595 (20.6.96). 

64. Presidenten er ikke sikker på om tjuvtriks hører 
med til det parlamentariske vokabular, S.tid. 4699 
(21.6.96). 

Rettelser: 
l. Presidenten ber ein representant merke seg at det 

ikkje alltid er hr. president som er det mest høve
lege, S.tid. 561 (2.11.95). 

2. Presidenten gjør siste taler oppmerksom på at sita
tet som ble benyttet, var fra 1993 og ikke 1990, 
S.tid. 665 (7.11.95). 

3. Ordlyden i et forslag oversendt fra Odelstinget 
endres ved behandlingen i Stortinget, etter an
modning fra forslagsstilleren, S.tid. 1573 
(7.12.95). 

4. Presidenten gjør statsråden oppmerksom på at 
statsråden snakker om den etterfølgende saken på 
dagsordenen, S.tid. 1700 (14.12.95). 

5. Etter at en representant ved avslutningen av salde
ringsvoteringen har påvist to kryssende flertall til 
en budsjettpost og antydet at det bør foretas en 
korrekt votering slik at det ikke bevilges 60 mill. 
kroner mer enn forutsatt, foreslår presidenten at 
Stortinget overlater til Regjeringen å foreta de 
nødvendige justeringer, S.tid. 1974-1975 
(19.12.95). 

6. Stortingets kontor gis fullmakt til å rette opp Bud
sjett-innst. S. Ill i overensstemmelse med de ved
tak som er fattet under behandlingen av salde
ringsinnstillingen, S.tid. 1976 (19.12.95). 

7. Etter at en representant har ratt ordet til en åpenbar 
misforståelse, for så å bli avbrutt av presidenten, 
uttaler presidenten at Stortinget selv har vedtatt 
rammer for taletiden, som også er hjemlet i regle
mentet, S.tid. 2237 (8.2.96). 

8. Med heimel i forretningsordenens § 26 fjerde ledd 
vert det oppsette vekeprogrammet endra, slik at 
det vert sett referatmøte i Odelstinget, S.tid. 
2983-2984 (26.3.96). 

9. Presidenten gjør oppmerksom på trykkfeil tilknyt
tet saks teksten for to forslag på dagsordenen, samt 
en rettelse fra forslagsstilleren, S.tid. 2985-2986, 
2987 (26.3.96). 

10. Med hjemmel i § 26 fjerde ledd endres det opp
satte ukeprogrammet, slik at det settes ekstraordi
nært møte i Lagtinget for å velge midlertidig vise
president, S.tid. 3095 (15.4.96). 

11. Presidenten rar fullmakt til å korrigere stemmetal-
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lene for en votering over et grunnlovsforslag ved 
navneopprop -det ble svart nei da presidenten 
ropte opp en representant som ikke var til stede, 
S.tid. 3287, 3292-3293 (2.5.96). 

12. Etter at presidenten har omtala representanten 
Børre Rønningen som Børre Rognlien, uttalar 
representanten at forvekslinga av namna går ut 
over både han sjølv og vararepresentanten, S.tid. 
3934, 3935 (7.6.96). 

13. Med hjemmel i forretningsordenens § 26 endres 
ukeprogrammet, slik at berammet møte i Lagtin
get fredag settes etter midnatt natt til lørdag, S.tid. 
4502 (20.6.96). 

Spørsmål: 
l. Etter at spørreren har uttrykt overraskelse over at 

det ikke ble klubbet for statsrådens språkbruk 
(bl.a. advare sterkt mot å gi noen verv med beslut
ningsmyndighet som har en slik politisk legning), 
gir presidenten uttrykk for at statsråden holdt seg 
innenfor den vanlige parlamentariske uttrykksmå
ten, S.tid. 301 (25.10.95). 

2. Ad Stortingets saksbehandling. (Avvisning av an
modning om å stille et spørsmål ved møtets slutt 
om en ev. redegjørelse fra finansministeren vedr. 
Sentralbanksjefens avgang midt i tilsettingsperio
den), S.tid. 1146 (20.11.95). 

3. To spørretimespørsmål slås sammen etter anmod
ning fra spørreren, S.tid. 1397 (29.11.95). 

4. Presidenten anmoder representantene om i god tid 
å indikere ønske om å stille tilleggsspørsmål, da 
slik oppfølging ikke er obligatorisk, S.tid. 1424 
(29.11.95). 

5. Presidenten strekar under at det er mogleg å varsla 
at ein ønskjer replikk når det ikkje vert annonsert 
replikkordskifte, S.tid. 2117, 2118 (25.1.96). 

6. Presidenten påtaler at statsråden ikke var til stede 
da interpellasjonen til henne ble tatt opp, slik at 
Stortinget fikk et avbrudd i sitt møte, S.tid. 
2381-2382, 2384 (20.2.96). 

7. Presidenten påpeker at når interpellant og stats
råd har startet sluttinnlegget, gis ingen andre 
ordet, etter vanlig praksis, S.tid. 2533 (27.2.96). 

8. Etter gjentatte ganger å ha minnet om taletiden, 
ber presidenten om at både spørrere og svarere 
holder seg innenfor tidsrammene de har til dispo
sisjon, S.tid. 2591 (28.2.96). 

9. Presidenten minner statsråden om at det er repre
sentantene som spør i spørretimen, S.tid. 2795 
(13.3.96). 

10. Etter at en representant har uttrykt ønske om å få 
stille spørretimespørsmål til den statsråden man 
mener burde besvare dem, uttaler presidenten at 
Regjeringen selv bestemmer hvem som skal svare, 
S.tid. 3097-3098 (17.4.96). 

11. Etter at ein representant har peika på at saksom
rådet som spørsmålet gjeld, hittil har høyrt inn 
under landbruksministeren sitt fagområde, uttalar 
presidenten at det er Regjeringen som avgjer kven 

som skal svara, og at det i dette tilfellet er handels
ministeren, S.tid. 3117 (17.4.96). 

12. Ad avvisning av spørsmål i Spørretimen. Etter en 
innsigelse fra spørsmålsstilleren begrunner presi
denten avvisningen med at spørsmålet berører 
noen av de samme problemstillinger som Lund
kommisjonens rapport reiser, og at denne rappor
ten er under komitebehandling, S.tid. 3610-3611 
(22.5.96). 

13. Ad dagsordenen - avvisning av spørsmål til spør
retimen. Etter en innsigelse fra spørsmålsstilleren 
begrunner presidenten avvisningen med at repre
sentanten har levert inn to etter presidentens 
skjønn overlappende spørsmål - hvorpå represen
tanten trekker tilbake det gjenværende spørsmålet, 
S.tid. 3710-3712 (29.5.96). 

Taletid: 
l. Etter at ein talar har gått ut over taletida og for

klara det med at det ikkje var råd å ta replikk på 
komiteleiaren sitt innlegg, gjer presidenten merk
sam på at replikkordskiftet er avvikla slik komiteen 
ønskte og slik Stortinget vedtok, S.tid. 1598 
(8.12.96). 

2. Presidenten strekar under at det er mogleg å varsla 
at ein ønskjer replikk når det ikkje vert annonsert 
replikkordskifte, S.tid. 2117, 2118 (25.1.96). 

3. Etter at en representant har fått ordet til en åpenbar 
misforståelse, for så å bli avbrutt av presidenten, 
uttaler presidenten at Stortinget selv har vedtatt 
rammer for taletiden, som også er hjemlet i regle
mentet, S.tid. 2237 (8.2.96). 

4. Presidenten minner statsråden om at det er Stortin
gets forretningsorden som bestemmer taletiden 
ved replikkordskifte, S.tid. 2477 (22.2.96). 

5. Presidenten påpeker at når interpellant og stats
råd har startet sluttinnlegget, gis ingen andre 
ordet, etter vanlig praksis, S.tid. 2533 (27.2.96). 

6. Etter gjentatte ganger å ha minnet om taletiden, 
ber presidenten om at både spørrere og svarere 
holder seg innenfor tidsrammene de har til dispo
sisjon, S.tid. 2591 (28.2.96). 

7. Presidenten ber om at man holder seg strikt til 
stemmeforklaringen, idet hun regner med at man 
har begrunnet stemmegivningen i innleggene, 
S.tid. 4239 (13.6.96). 

8. En representant gir uttrykk for at det virker forvir
rende at presidenten blir stående, da dette er et 
signal om at taletiden er ute, hvorpå presidenten 
setter seg og beklager at hun forvirrer taleren, 
S.tid. 4241-4242 (13.6.96). 

9. Presidenten ber taleren avslutte innlegget, da tale
tiden ifølge§ 36 som regel ikke må overskride 30 
minutter, S.tid. 4359 (17.6.96). 

l O. Presidenten gjør oppmerksom på at spørsmålet i 
replikken ikke er innenfor statsrådens ansvarsom
råde, S.tid. 4374 (17.6.96). 

Il. Presidenten er litt i tvil etter at ein representant har 
bede om å få ta replikk på ein ta/ar frå sitt eige 
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parti, men etter det presidenten veit, står det ikkje 
noko i forretningsordenen om det, S.tid. 
4668-4669 (21.6.96). 

12. Debatt om taletidsopplegg for behandlingen av et 
Dok. 8-forslag. Et forslag om å tildeleforslagsstil
lende parti ekstra taletid i forhold til presidentens 
opplegg, bifalles ikke, S. tid. 463 7-463 8 
(21.6.96). 

Votering: 
l . Samferdselskomiteen sin leiar gir pva. komiteen ei 

generell stemmeforklaring, i og med at det ikkje 
vil vera mogleg å koma fram til eit omforeint tal til 
løyving på eit av budsjettkapitla, og ber Regje
ringa koma tilbake med eit oppretta løyvingsfor
slag på kapittelet i salderingsproposisjonen, S. tid. 
826 (9.11.95). 

2. Presidenten understreker at stemmeforklaringer 
ikke er innlegg i debatten, S.tid. 882, 883 
(9.11.95). 

3. To forslag trekkes, etter at presidenten har uttrykt 
tvil om hvorvidt det vil være riktig av Stortinget å 
fatte vedtak om avgiftssatser som det ved hjemmel 
i lov er tillagt Regjeringen å fastsette, S.tid. 918 
(10.11.95). 

4. Presidenten retter en generell henstilling til talerne 
om at når noe sies fra salen, må det sies så klart og 
tydelig at referentene kan oppfatte det, S.tid. 918 
(10.11.95). 

5. For å kunne gjennomføre voteringen ved behand
lingen av en budsjettinnstilling innenfor rimelig 
tid og for ikke å gjøre den unødig komplisert, 
åpnes det ikke for subsidiær stemmegivning på 
mindretallsforslag som helt klart likevel vil bli 
nedstemt, S.tid. 1067 (17.11.95). 

6. Etter behandlingen av en redegjørelse fra finans
ministeren debatteres voteringsrekkefølge og be
handlingsmåte for et mistillitsforslag mot finans
ministeren og et forslag om å oversende redegjø
relsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Etter 
at mistillitsforslaget først er blitt foreslått over
sendt samme komite, blir det i stedet realitetsvo
tert over forslaget, S.tid. 1507-1509 (30.11.95). 

7. Etter en oppfordring om omgjøring av framsatte 
forslag til oversendelsesforslag bemerker presi
denten at forslagsstilleren ikke har vært til stede i 
salen, og at forslagene ikke vil bli votert over, da 
de ikke er tatt opp, S.tid. 1715 (14.12.95). 

8. Presidenten foreslår særskilt votering for en en-

keltrepresentant i de etterfølgende sakene, da 
representantens voteringsapparat ikke fungerer, 
S.tid. 1840-1841 (18.12.95). 

9. En votering blir tatt om igjen for 2. gang, etter at 
en av de parlamentariske lederne først har stemt 
feil, og en ny votering så har gitt et uakseptabelt 
avvik i forhold til den første, S.tid. 1932 
(19.12.95). 

l O. En votering over et romertallsforslag tas om igjen 
og splittes opp i fire separate voteringer, etter et 
uventet voteringsresultat som følge av gal stem
meveiledning, og etter at også presidenten har gitt 
uttrykk for uklarhet mht. hvem som støtter og ikke 
støtter innstillingen, S.tid. 1951-1952 (19.12.95). 

11. Presidenten fastholder sitt forslag til voteringsrek
kefølge, da et alternativt forslag til voteringspro
sedyre ikke er hjemlet i Stortingets forretnings
orden, S.tid. 1971 (19.12.95). 

12. Etter at en representant ved avslutningen av salde
ringsvoteringen har påvist to kryssende flertall til 
en budsjettpost og antydet at det bør foretas en 
korrekt votering slik at det ikke bevilges 60 mill. 
kroner mer enn forutsatt, foreslår presidenten at 
Stortinget overlater til Regjeringen å foreta de 
nødvendige justeringer, S.tid. 1974-1975 
(19.12.95). 

13. Presidenten varsler nær avslutningen av et forlen
get formiddagsmøte at man mot vanlig prosedyre 
vil ringe til votering under debattens siste innlegg 
i et forsøk på ikke å gå for lenge utover tiden for 
gruppemøtene, S.tid. 2181 (31.1.96). 

14. Presidenten minner om at stemmeforklaringer ikke 
skal være debattinnlegg, men råd til egen gruppe, 
S.tid. 3052 (28.3.96). 

15. Presidenten tar fullmakt til å korrigere stemmetal
lene for en votering over et grunnlovsforslag ved 
navneopprop - det ble svart nei da presidenten 
ropte opp en representant som ikke var til stede, 
S.tid. 3287, 3292-3293 (2.5.96). 

16. Presidenten forsikrer at Odelstinget kan votere 
over formuleringen Stortinget samtykker i. O.tid. 
421 (6.6.96). 

17. Presidenten ber om at man holder seg strikt til 
stemmefork/aringen, idet hun regner med at man 
har begrunnet stemmegivningen i innleggene, 
S.tid. 4239 (13.6.96). 

18. Presidenten redegjør for et forenklet voteringsopp
/egg i tilknytning til behandlingen av revidert na
sjonalbudsjett, S.tid. 4717 (21.6.96). 

1996-97 
l. Grunnlovens § 7 5h. Forslag om endring av Stor

tingets forretningsorden § 48 og§ 49. (Gjennom
føring av høringer på bakgrunn av den grunnlovs
festede innkallingsrett; Berge Furre-saken.) 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Predidentskapets 
uttalelse 6.5.97 til kontroll- og konstitusjonskomi-

teen.) 
Innst. S. 192, S.tid. 3484-3519, 3522-3523 
(26.5.97). 
(l forslag fra RV trukket.) 

2. Refonner av Stortingets behandling av stats- og 
nasjonalbudsjettet. (Endringer i Bevilgningsregle-
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mentet og Stortingets forretningsorden; prøveord
ning for kommende valgperiode.) 
(Vedlegg til innst.: Innstilling fra utvalget for vur
dering av reformer av Stortingets behandling av 
stats- og nasjonalbudsjettet. Inntatt i innst.: 
Uttalelser fra Regjeringen v/statsministeren, stor
tingsgruppene, Riksrevisjonen og Kommunenes 
Sentralforbund.) 
Innst. S. 243, S.tid. 4412-4416, 4529-4530 
(19.6.97). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Endringer i Stortingets forretningsorden m.m. 
(Forlengelse av prøveordning med åpne komite
høringer til 30.9.99; dokumenter fra valgtingene 
til den forberedende fullmaktskomite; innleve
ringsfrist for private forslag (Dok. 8-forslag) og 
forslag til Lagtinget; bortfall av private forslag 
som ikke er behandlet i valgperioden; samlevote
ring ved møteslutt; videreføring av muntlig spør
retime.) 
Innst. S. 276, S.tid. 4412-4416, 4530-4531 
(19.6.97). 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt.) 

Behandlingsmåten 
l. Referatsak. Debatt om behandlingsmåte for et 

Dok. 8jorslag om å instruere Regjeringen i en 
konsesjonssak, S.tid. 63-65 (8.10.96). 

2. Kritikk av at Regjeringen ikke er representert 
under trontaledebatten, S.tid. 219 (16.10.96). 
(Jf. S.tid. 223 (17.10.96).) 

3. Kritikk av at en interpellasjon er satt på dagsorden 
om en sak som ligger til behandling i en komite, 
S.tid. 316 (22.10.96). 

4. På bakgrunn av statsministerens meddelelse om 
Regjeringens avskjedssøknad utsettes spørreti
men, herunder muntlig spørretime, S. tid. 343 
(23.10.96). 

5. Presidenten redegjør for endringer i dagens møte
kart og i ukeprogrammet, som følge av Regjerin
gens avskjedssøknad, S.tid. 344 (24.10.96). 

6. Med hjemmel i forretningsordenens § 26 endres 
ukeprogrammet, slik at berammet møte etterføl
gende dag utgår (pga. at finansdebatten ble avvik
let på en dag), S.tid. 537 (31.10.96). 

7. En interpellasjon, en redegjørelse og en komi
teinnstilling behandles under ett, S.tid. 642 
(5.11.96). 

8. Spm. fra Carl l. Hagen om Presidentskapets 
avvisning av 3 spørretimespørsmål med begrun
nelse i bruk av upassende uttrykk og navngitte pri
vatpersoner, S.tid. BS782-783 (14.11.96). 
(Jf. neste sak.) 

9. Carl l. Hagen anmerker saksbehandlingen av tre 
separate spørsmål oppført på dagsordenen som en 
sak, S.tid. 817 (14.11.96). 

l O. Presidenten far tilslutning til å ta opp til realitets
votering et forslag innlevert etter fristen satt i for-

retningsordenen, ut fra en vurdering av forslagets 
art, S.tid. 1124-1125 (20.11.96). 

11. To forslag trekkes under voteringen ved behand
lingen av et av fagbudsjettene, etter anmodning fra 
presidenten med henvisning til § 47, da identiske 
forslag er blitt fremmet under finansdebatten og 
forkastet, S.tid. 1127, 1128 (20.11.96). 

12. Referatsak. Debatt om behandling av et Dok. 
8-forslag om flykapreren Souhaila Andrawes 
soning, S.tid. 1276 (22.11.96). 

13. Behandling av endringsforslag som ikke har vært 
komitebehandlet. Påminnelse til komiteen om 
eventuell uttalelse før Lagtingets behandling, 
O.tid. 187 (5.12.96). 

14. Referatsak. Et Dok 8-forslag vedtas behandlet 
etter § 28c -legges ut til gjennomsyn minst en dag 
og føres deretter opp på kartet til behandling, 
S.tid. 1659 (12.12.96). 

15. Presidenten orienterer om avgradering av en hem
meligstemplet rapport til Stortinget, fra Stortin
gets kontrollutvalg for EOS-tjenestene, S.tid. 1660 
(13.12.96). 

16. Ukeprogrammet endres - i forbindelse med be
handling av salderingsinnstillingen over 2 dager, 
S.tid. 1781 (18.12.96). 

l 7. Presidenten får tilslutning til et forslag om å korte 
inn pausen mellom formiddagsmøtet og kveldsmø
tet og sette nytt møte kl. 17, S.tid. 1819-1820 
(18.12.96). 

18. Det gjøres en pause i salderingsdebatten (da vote
ringsopplegget ikke er klart), og presidenten 
inviterer på kaffe og småkaker i vandrehallen, 
S.tid. 1897 (20.12.96). 

19. Presidenten redegjør for et forenklet voteringsopp
legg i forbindelse med budsjettsalderingen, og 
opplyser at gruppelederne og finanskomiteens 
fraksjonsledere har vært konsultert både om dette 
og tidspunkt m.v. for behandlingen, S.tid. 1907 
(21.12.96). 

20. Presidenten knytter årets salderingsprosess an til 
Budsjettreformutvalgets arbeid, og antyder at ver
ken Stortinget, Regjeringen eller de som berøres 
av vedtakene, er tjent med usikkerheten som har 
hvilt over årets budsjettbehandling, S.tid. 1907 
(21.12.96). 

21. Videre behandling av landbruksministerens rede
gjørelse om utvidelse av EØS-avtalen på veteri
nærområdet. Forslag om behandling i et senere 
møte bifalt med 64 mot 63 stemmer for komitebe
handling, S.tid. 2013-2015 (16.1.97). 

22. Referatsak. Debatt om innberetning om endr. i 
Stortingets komitesammensetning, S.tid. 2131 
(23.1.97). 

23. Presidenten minner om at man ikke skal debattere 
hva som skjer i de lukkede høringer i komiteene, 
S.tid. 2530 (27 .2.97). 

24. Referatsak. Debatt om hvilke komiteer, utover 
kommunalkomiteen, som skal forelegges St.meld. 
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om innvandring og det flerkulturelle Norge, S.tid. 
2633-2635 (6.3.97). 

25. Presidenten gjør oppmerksom på at sakens ord
fører er syk. Komiteens leder holder første inn
legg, S.tid. 2827 (8.4.97). 

26. Referatsak. En representant kommenterer komite
tildelingen til St.prp. om Schengen-avtalen. 
S.tid. 2863 (8.4.97). 

27. En tidligere referert sak blir i henhold til forret
ningsordenens § 15 annet ledd besluttet omfordelt 
og sendt en annen komite, S.tid. 2980 (17.4.97). 

28. Presidenten foreslår at redegjørelsen og den påføl
gende debatt blir delt med en pause og debatten 
tatt opp på kveldsmøtet, S.tid. 3061 (24.4.97). 

29. Annullering av lagtingsanmerkning. Forslaget 
fremsatt i Lagtinget var allerede bifalt av Odels
tinget. 
L.tid. 42 (5.6.97). 

30. Referatsak. Debatt om hvorvidt en sak foreslått 
sendt utenrikskomiteen skal sendes forsvarskomi
teen før avgivelse, S.tid. 3890-3891 (9.6.97). 

31. Korreksjon til Besl. O. 137 (1996.97). L.tid. 66 
(19.6.97). 

Forslag 
l. En votering tas om igjen - etter en kort debatt med 

påfølgende votering over spørsmålet - etter at 
FrPs parlamentariske leder har uttalt at gruppen 
ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å se på det aktu
elle forslaget, da det var blitt levert så vidt sent, 
S.tid. 865, 866 (14.11.96). 

2. Presidenten får tilslutning til å ta opp til realitets
votering et forslag innlevert etter fristen satt i for
retningsordenen, ut fra en vurdering av forslagets 
art, S.tid. 1124-1125 (20.11.96). 

3. To forslag trekkes under voteringen ved behand
lingen av et av fagbudsjettene, etter anmodning fra 
presidenten med henvisning til § 4 7, da identiske 
forslag er blitt fremmet under finansdebatten og 
forkastet, S.tid. 1127, 1128 (20.11.96). 

4. Presidenten anmoder om at forslag tas opp tidligst 
mulig under debatten, og at presidenten får infor
masjon om stemmegivning tidligst mulig på dagen, 
begge deler av hensyn til voteringsopplegget, 
S.tid. 1229 (22.11.96). 

5. Presidenten anmoder om at forslag tas opp tidligst 
mulig under debatten, og at gruppenes voterings
opplegg overbringes presidenten, for å få en ryd
dig votering, S.tid. 1282 (25.11.96). 

6. Behandling av endringsforslag som ikke har vært 
komitebehandlet. Påminnelse til komiteen om 
eventuell uttalelse før Lagtingets behandling, 
O.tid. 187 (5.12.96). 

7. Presidenten bemerker at det ikke gir mening å 
trekke et forslag inntatt i innstillingen som debat
teres, hvis det ikke er fremmet under debatten, 
S.tid. 1787 (18.12.96). 

8. Debatt om nødvendigheten av å votere over for
slag som også er uttrykt i enstemmige komite-

merknader og om behandling av forslag reist i en 
interpellasjonsdebatt, S.tid. 2674-2676 (11.3.97). 

Påtaler 
l. Presidenten minner om at replikken skal ha til

knytning til vedkommende innlegg og er dessuten 
i tvil om ikke statsråden burde tituleres med sitt 
rette navn, og ikke Tabben, S.tid. 254 (17.10.96). 

2. Presidenten tillater ikke oppklaring av misforstå
elser, men da representanten tiltvinger seg ordet, 
får også statsråden høve til å svare, S.tid. 265 
(17.10.96). 

3. Presidenten redegjør ved møtets slutt for den 
strammere praksis med å gi ordet til åpenbare mis
forståelser og påtaler at en representant opptrådte 
i strid med forretningsordenen ved å ta ordet uten 
presidentens tillatelse, S.tid. 291 - 292 (17.10.96). 

4. Presidenten påtaler bruk av ordet tøv og ber om ro 
på galleriet, S.tid. 330 (22.10.96). 

5. Presidenten ber om at samtaler føres utenfor 
denne sal, ellers blir det umulig å gjennomføre 
møtet, S.tid. 348 (29.10.96). 

6. Presidenten medgir at en beskrivelse av Senterpar
tiet på ett område ikke var særlig parlamentarisk 
(evnukk), S.tid. 414 (29.10.96). 

7. Presidenten bemerker at ordet bløff antakelig ikke 
hører med blant de beste parlamentariske uttryk
kene, S.tid. 514 (31.10.96). 

8. Presidenten påtaler ordet bløff om Regjeringens 
politikk, S.tid. 546 (4.11.96). 

9. Presidenten påtaler ordene skjørtejeger og slu rev, 
S.tid. 577 ( 4.11.96). 

l O. Presidenten er ikke i tvil om at representanten 
meget vel vet at løgn ikke er et parlamentarisk 
uttrykk, S.tid. 594 (4.11.96). 

11. Presidenten påtaler bruk av ordene frekkhet og 
jaggu, S.tid. 648 (5.11.96). 

12. Presidenten påtaler antydning om at andre partier 
ikke har en demokratisk partiorganisasjon, S.tid. 
668 (5.11.96). 

13. Presidenten påtaler ordbruken i et innlegg, S.tid. 
805 (14.11.96). 

14. Presidenten bemerker at ordningen med spontan
replikker fra salen ikke er innført i Stortinget 
ennå, S.tid. 810 (14.11.96). 

15. Presidenten rår til at ein legg seg i selen for å finne 
eit ord som er meir parlamentarisk når ein vil 
bruka eit ord som ikkje passar frå Stortingets tatar
stol (bløjf), S.tid. 952 (18.11.96). 

16. Presidenten påtaler bruk av ordet tøv, S.tid. 1169 
(21.11.96). 

l 7. Presidenten påtalar representanten sin omtale av 
opposisjonen sin bruk av pengar, S.tid. 1244 
(22.11.96). 

18. Presidenten påtaler en representants bruk av flere 
utrykk samt omtale av regjeringensmedlemmer, 
S.tid. 1356 (26.11.96). 

19. Presidenten bemerker at man neppe kan tillegge 
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andre politikere å være ukloke ut fra at de har and
re oppfatninger, S.tid. 1364 (27.11.96). 

20. Presidenten minner miljøvernministeren om at all 
tale skal rettes til presidenten, også når det dreier 
seg om «åssen» en uttrykker seg, S.tid. 1364-1365 
(27 .11.96). 

21. Presidenten bemerker manglende kunnskaper om 
kontrollkomiteens nivå, S.tid. 1393 (28.11.96). 

22. Presidenten demonstrerte med høylytt kremting 
etter ordet makkverk, og ber om at man er noe mil
dere i sin karakteristikk av andres forslag, O. tid. 
172 (5.12.96). 

23. Presidenten ber om at man etterkommer anmod
ning om å holde seg til saken - avgradering av en 
rapport fra Stortingets kontrollutvalg for EOS-tje
nestene, S.tid. 1663, 1664 (13.12.96). 

24. Presidenten påtaler at ikke alle uttrykk var like 
parlamentariske, S.tid. 1857 (20.12.96). 

25. Presidenten påtaler bruk av uttrykk som narrespill 
og lureri om omfanget av salderingsinnstillingen, 
S.tid. 1861 (20.12.96). 

26. Presidenten mener at å bruke ordet partieier om 
FrPs leder er en ukorrekt benevnelse, S.tid. 1862 
(20.12.96). 

27. Presidenten påtaler uttrykket å sulle rundt, S.tid. 
1974 (14.1.97). 

28. Presidenten påtaler ordet servil. S.tid. 2152 
(28.1.97). 

29. Presidenten påtaler ordbruken pojkarna på ap
huset, S.tid. 2162 (28.1.97). 

30. Presidenten understreker at det ikke er anledning 
til å anfekte presidentens påtale, etter en påpek
ning av at tilleggsspørsmålet omhandlet noe helt 
annet enn hovedspørsmålet, S.tid. 2436, 2437 
(19.2.97). 

31. Presidenten minner om at man ikke skal debattere 
hva som skjer i de lukkede høringer i komiteene, 
S.tid. 2530 (27.2.97). 

32. Presidenten påtaler ordbruken det rene vås, S.tid. 
2599 (6.3.97). 

33. Presidenten påtaler orbruken reinspikka vrøvl, 
S.tid. 2600 (6.3.97). 

34. Debatt om nødvendigheten av å votere over for
slag som også er uttrykt i enstemmige komite
merknader og om behandling av forslag reist i en 
interpellasjonsdebatt, S.tid. 2674-2676 (11.3.97). 

35. Presidenten påtaler bruk av blomstrende uttrykk 
som visekonge og hoffnarr, S.tid. 2687, 2688 
(12.3.97). 

36. Presidenten påtaler ordbruken sleipt gjort, S.tid. 
2780 (20.3.97). 

3 7. Presidenten påtaler bruk av ordet frekkis og antar 
at det var en glipp, S.tid. 2846 (8.4.97). 

38. Presidenten minner om at man må holde seg til 
parlamentarisk språkbruk (botnfalskt påtalt), S.tid. 
2854 (8.4.97). 

39. Presidenten påtaler meget sterkt manglende over
holdelse av taletiden i spontanspørretimen, S.tid. 
2913 (16.4.97). 

40. Presidenten uttaler at tilleggsspørsmålet lå langt 
unna hovedspørsmålet, og understreker også at det 
fortrinnsvis skal dreie seg om mer prinsipielle 
spørsmål i spontanspørretimen, S.tid. 2914 
(16.4.97). 

41. Presidenten påtaler ordet toskeskap, S.tid. 2963 
(17.4.97). 

42. Presidenten er i tvil om saklighetsnivået i en 
debatt blir økt ved å beskylde kolleger for å bløffe 
S.tid. 2964 (17.4.97). 

43. Presidenten påtaler bruk av ordet frekt, S.tid. 2991 
(22.4.97). 

44. Presidenten mener at ordet kokkelimonke ikke er 
et parlamentarisk uttrykk, S.tid. 3005 (23.4.97). 

45. Presidenten minner representanten om at jaggu 
ikke er et parlamentarisk uttrykk, S.tid. 3110 
(29.4.97). 

46. Presidenten påtaler uttrykket høl i hue, S.tid. 3193 
(7.5.97). 

4 7. Presidenten påpeker overfor en gruppe ungdom
mer med T -skjorter med påskrift «Nei til Schen
gen» at demonstrasjoner på galleriet ikke er til
latt, S.tid. 3882 (9.6.97). 

48. Presidenten vil på et generelt grunnlag si at det vel 
ikke er nødvendig å gi sine medrepresentanter så 
sterke karakteristikker som representanten nå 
gjorde, S.tid. 3931 (10.6.97). 

49. Presidenten antar at ordet tull bør påtales, S.tid. 
3975 (11.6.97). 

50. Presidenten vil bemerke at selv om man er uenig i 
enkelte ting internasjonalt, bør man finne mer ade
kvate uttrykk enn det representanten brukte, S. tid. 
3318 (15.5.97). 

51. Presidenten påtalar omgrepet tøvete, S.tid. 
3419-3420 (21.5.97). 

52. Presidenten mener at påstanden om at statsråden 
driv med regelrett fusk burde ha vore moderert, 
S.tid. 3457 (22.5.97). 

53. Presidenten vil minne representanten om at det i 
forretningsordenen står at man ikke skal ha lange 
sitater i Stortinget, S.tid. 4110 (13.6.97). 

54. Presidenten tror ikke stupid er et egnet parlamen
tarisk uttrykk, S.tid. 4368 (18.6.97). 

55. Presidenten vil minne representanten om at det er 
lurt å forholde seg til et parlamentarisk språk som 
er anerkjent i salen, S.tid. 4370 (18.6.97). 

56. Etter at en representant har framført en replikk på 
rim, er presidenten litt usikker på i hvor stor grad 
dette skal påtales, og mener at det sannsynligvis 
ikke er helt korrekt i henhold til norsk tradisjonell 
parlamentarisk form, S.tid. 4390 (18.6.97). 

57. Presidenten påpeker at han ved en rekke anlednin
ger har gitt uttrykk for hva som er parlamentarisk 
skikk og bruk, og at det skulle være unødvendig å 
gjenta det for hvert innlegg(tøv og tullprat), S.tid. 
4471-4472 (19.6.97). 

58. Presidenten påtaler bruk av ordet bløffmakere, 
S.tid. 4473 (19.6.97). 
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59. Presidenten påtaler bruk av ordet tull, S.tid. 4484 
(19.6.97). 

60. Presidenten forventer at de som går på talerstolen 
etter å ha vært i Stortinget i fire år, vet hva som er 
parlamentarisk og ikke parlamentarisk (tull, råpo
pulisme), S.tid. 4503 (19.6.97). 

61. Presidenten viser til at han dagen før brukte mye 
tid på å påtale ikke-parlamentarisk språkbruk, og 
antar at han skal slippe å gjøre dette i dag, S.tid. 
4577-4578 (20.6.97). 

62. Presidenten tar ikke stilling til om frekkhet var 
dekkende, men konstaterer at det ikke er et parla
mentarisk uttrykk, S.tid. 4585 (20.6.97). 

Rettelser 
l. På bakgrunn av statsministerens meddelelse om 

Regjeringens avskjedssøknad utsettes spørreti
men, herunder muntlig spørretime, S.tid. 343 
(23.10.96). 

2. Predidenten redegjør for endringer i dagens møte
kart og i ukeprogrammet, som følge av Regjerin
gens avskjedssøknad, S.tid. 344 (24.10.96). 

3. Det oppsatte ukeprogram endres for å sette refe
ratmøte i Odelstinget, S.tid. 346 (29.10.96). 

4. Med hjemmel i forretningsordenens § 26 endres 
ukeprogrammet, slik at berammet møte etterføl
gende dag utgår (pga. at finansdebatten ble avvik
let på en dag), S.tid. 537 (31.10.96). 

5. Ukeprogrammet endres- i forbindelse med be
handling av salderingsinnstillingen over 2 dager, 
S.tid. 1781 (18.12.96). 

6. En votering blir tatt på nytt, siden den var skarp og 
noen åpenbart ikke hadde stemt - og presidenten 
ber om årvåkenhet fra hver og en av representan
tene, S.tid. 1920, 1921-1922 (21.12.96). 

7. Ved voteringen under budsjettsalderingen tar pre
sidenten det forbehold at beløpene under kap. 
2800 og 5800 Statens petroleumsfond trolig ikke 
er riktige grunnet tidspress, og viser til at Regje
ringen da vil måtte komme tilbake til Stortinget på 
en egnet måte med de korrekte tallene, S.tid. 1936, 
1947 (21.12.96). 

8. En tidligere votering blir tatt på nytt, da det kom
mer fram at i hvert fall Arbeiderpartiet har stemt 
feil, S.tid. 1946, 1956-1957 (21.12.96). 

9. Stortingets kontor gis fullmakt til å rette opp Bud
sjett-innst. S. Ill i samsvar med de vedtak som er 
fattet under behandlingen av salderingsinnstillin
gen, S.tid. 1957 (21.12.96). 

10. Ukeprogrammet endres slik at det settes møte i 
Stortinget torsdag og deretter i Odelstinget, S.tid. 
2133 (28.1.97). 

11. Ukeprogrammet endres slik at det settes referat
møte i Odelstinget etter stortingsmøtets slutt tors
dag, S.tid. 2981 (22.4.97). 

12. På grunn av en uregelmessighet i utbyttingen blir 
to forslag votert over på nytt, med motsatt resultat 
i forhold til første gang, S.tid. 4629, 4633-4634, 
4652-4653 (20.6.97). 

Spørsmål 
l. På bakgrunn av statsministerens meddelelse om 

Regjeringens avskjedssøknad utsettes spørreti
men, herunder muntlig spørretime, S.tid. 343 
(23.10.96). 

2. Spm. fra Carl l. Hagen om Presidentskapets 
avvisning av 3 spørretimespørsmål med begrun
nelse i bruk av upassende uttrykk og navngitte pri
vatpersoner, S.tid. 782-783 (14.11.96). 
(Jf. neste sak.) 

3. Carl I. Hagen anmerker saksbehandlingen av tre 
separate spørsmål oppført på dagsordenen som en 
sak, S.tid. 817 (14.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Presidenten redegjør for reglene for den nye spør
retimeformen - muntlig spørretime, S.tid. 
1509-1510 (4.12.96). 

5. Med henvisning til forretningsordenens§ 53 punkt 
3 siste punktum meddeler presidenten at det under 
den ordinære spørretimen vil bli gitt anledning til 
kun ett tilleggsspørsmål, S.tid. 2264 (5.2.97). 

6. Presidenten understreker at det ikke er anledning 
til å anfekte presidentens påtale, etter en påpek
ning av at tilleggsspørsmålet omhandlet noe helt 
annet enn hovedspørsmålet, S.tid. 2436, 2437 
(19.2.97). 

7. Presidenten påpeker at hovedspørsmålet var to 
ganske atskilte spørsmål, og gjør det klart at slik 
spørsmålsstilling vil bli bemerket, men at det vil 
bli opp til statsråden å vurdere om han eller hun vil 
svare, S.tid. 2439-2440 (19.2.97). 

8. Presidenten viser til at man av og til må gi stats
råder ekstra tid for besvarelse av spørretimespørs
mål, men at det ikke er vanlig å gi ekstra tid ved 
oppfølging S.tid. 2502 (26.2.97). 

9. Presidenten påpeker at det i muntlig spørretime 
skal være spørsmål om store, prinsipielle saker, 
ikke detaljspørsmål, S.tid. 2488 (26.2.97). 

l O. Presidenten meddeler at det med hjemmel i forret
ningsordenens §53 punkt 3 siste punktum vil bli 
anledning til kun ett tilleggsspørsmål i den ordi
nære spørretimen, for at dagsordenssakene skal 
kunne bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, 
S.tid. 2677 (12.3.97). 

11. Presidenten gjør oppmerksom på at det etter regle
mentet ikke skal være detaljspørsmål i den munt
lige spørretimen, S.tid. 2680 (12.3.97). 

12. Presidenten vil, etter at 11 av 19 spørsmål i dagens 
spørretime utsettes, søke å finne en avklaring i 
Presidentskapet, slik at ikke så mange spørsmål 
blir stående ubesvart, S.tid. 2752 (19.3.97). 

13. Presidenten meddeler at det med hjemmel i forret
ningsordenens §53 punkt 3 siste punktum vil bli 
anledning til kun ett tilleggsspørsmål i den ordi
nære spørretimen, for at dagsordenssakene skal 
kunne bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, 
S.tid. 2864 (9.4.97). 

14. Presidenten uttaler at det for den muntlige spørre
timen ikke er anledning til å anfekte presidentens 
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avgjørelser om taletid, lengde og hvem som får 
ordet, S.tid. 2872 (9.4.97). 

15. Presidenten meddeler at det under den ordinære 
spørretimen vil bli gitt anledning til kun ett til
leggsspørsmål for at sakene på kartet skal kunne 
bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, S.tid. 2906 
(16.4.97). 

16. Presidenten påtaler meget sterkt manglende over
holdelse av taletiden i spontanspørretimen, S.tid. 
2913 (16.4.97). 

17. Presidenten uttaler at tilleggsspørsmålet lå langt 
unna hovedspørsmålet, og understreker også at det 
fortrinnsvis skal dreie seg om mer prinsipielle 
spørsmål i spontanspørretimen, S.tid. 2914 
(16.4.97). 

18. Etter at et tilleggsspørsmål i spontanspørretimen 
er stilt til en annen statsråd enn den som besvarte 
hovedspørsmålet, påpeker presidenten dette, men 
uttaler at det er opp til Regjeringen å bestemme 
hvem som skal svare, S.tid. 3129 (30.4.97). 

l 9. Presidenten minner om at det er anledning til å 
trekke seg hvis spørsmål i tilstrekkelig grad har 
vært berørt tidligere i spontanspørretimen, S.tid. 
3290, 3296 (14.5.97). 

Taletid 
l. Presidenten tillater ikke oppklaring av misforstå

elser, men da representanten tiltvinger seg ordet, 
får også statsråden høve til å svare, S.tid. 265 
(17.10.96). 

2. Presidenten redegjør ved møtets slutt for den 
strammere praksis med å gi ordet til åpenbare mis
forståelser og påtaler at en representant opptrådte 
i strid med forretningsordenen ved å ta ordet uten 
presidentens tillatelse, S.tid. 291-292 (17.10.96). 

3. Presidenten sier seg lei for at hun ikke registrerte 
at Sps parlamentariske leder bad om ordet til pre
sidentens forslag til debattopplegg for finansde
batten (avvikling over en dag i stedet for to), S.tid. 
446, 450, 453 (31.10.96). 

4. Presidenten bemerker at ordningen med spontan
replikker fra salen ikke er innført i Stortinget 
ennå, S.tid. 810 (14.11.96). 

5. Presidenten minner om at replikken skal ha til
knytning til vedkommende innlegg, S.tid. 1156 
(21.11.96). 

6. Debatt mellom presidenten og komiteleder om 
adgang til replikkordskifte uten at det blir votert 
over. 
O.tid. 206 (10.12.96). 

7. Presidenten påpeker at det ikke er replikkadgang 
ved interpellasjoner, og uttaler til en påfølgende 
anmodning om å få ordet til en åpenbar misforstå
else at man ikke skifter ordlyd bare fordi det pas
ser til en debatt, S.tid. 1826 (18.12.96). 

8. Med henvisning til forretningsordenens§ 53 punkt 
3 siste punktum meddeler presidenten at det under 
den ordinære spørretimen vil bli gitt anledning til 
kun ett tilleggsspørsmål, S.tid. 2264 (5.2.97). 

9. Presidenten viser til at man av og til må gi stats
råder ekstra tid for besvarelse av spørretimespørs
mål, men at det ikke er vanlig å gi ekstra tid ved 
oppfølging S.tid. 2502 (26.2.97). 

l O. Presidenten meddeler at det med hjemmel i forret
ningsordenens § 53 punkt 3 siste punktum vil bli 
anledning til kun ett tilleggsspørsmål i den ordi
nære spørretimen, for at dagsordenssakene skal 
kunne bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, 
S.tid. 2677 (12.3.97). 

11. Presidenten meddeler at det med hjemmel i forret
ningsordenens §53 punkt 3 siste punktum vil bli 
anledning til kun ett tilleggsspørsmål i den ordi
nære spørretimen, for at dagsordenssakene skal 
kunne bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, 
S.tid. 2864 (9.4.97). 

12. Presidenten uttaler at det for den muntlige spørre
timen ikke er anledning til å anfekte presidentens 
avgjørelser om taletid, lengde og hvem som får 
ordet, S.tid. 2872 (9.4.97). 

13. Presidenten meddeler at det under den ordinære 
spørretimen vil bli gitt anledning til kun ett til
leggsspørsmål for at sakene på kartet skal kunne 
bli ferdigbehandlet i formiddagsmøtet, S.tid. 2906 
(16.4.97). 

14. Presidenten påtaler meget sterkt manglende over
holdelse av taletiden i spontanspørretimen, S.tid. 
2913 (16.4.97). 

15. Presidenten kommenterer at hovedtaleren benytter 
replikkordskiftet til å stille spørsmål til komitele
der, S.tid. 3035-3036 (24.4.97). 

16. En innsigelse mot presidentens forslag om ikke å 
gi adgang til replikk på talere etter statsministeren 
i debatten om Lund-kommisjonens rapport, tas 
ikke til følge, S.tid. 4200 (16.6.97). 

Votering 
l. En votering tas om igjen - etter en kort debatt med 

påfølgende votering over spørsmålet - etter at 
FrPs parlamentariske leder har uttalt at gruppen 
ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å se på det aktu
elle forslaget, da det var blitt levert så vidt sent, 
S.tid. 865, 866 (14.11.96). 

2. Presidenten får tilslutning til å ta opp til realitets
votering et forslag innlevert etter fristen satt i for
retningsordenen, ut fra en vurdering av forslagets 
art, S.tid. 1124-1125 (20.11.96). 

3. Presidenten anmoder om at forslag tas opp tidligst 
mulig under debatten, og at presidenten får infor
masjon om stemmegivning tidligst mulig på dagen, 
begge deler av hensyn til voteringsopplegget, 
S.tid. 1229 (22.11.96). 

4. Presidenten anmoder om at forslag tas opp tidligst 
mulig under debatten, og at gruppenes voterings
opplegg overbringes presidenten, for å få en ryd
dig votering, S.tid. 1282 (25.11.96). 

5. Etter en votering der presidentens stemme ble 
utslagsgivende, sier presidenten seg enig med en 
representant i at en person har unndratt seg å 
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votere - men uttaler at en ikke skal gå rundt og 
grane motiver i så måte, og at vedtaket står fast, 
S.tid. 1350 (26.1.96). 

6. En votering tas på nytt, da et helt budsjettkapittel 
ble klubbet igjennom som enstemmig vedtatt, til 
tross for at det forelå et alternativt forslag til et av 
kapittelets poster, S.tid. 1350-1352 (26.11.96). 

7. Det gjøres en pause i salderingsdebatten (da vote
ringsopplegget ikke er klart), og presidenten 
inviterer på kaffe og småkaker i vandrehallen, 
S.tid. 1897 (20.12.96). 

8. Presidenten redegjør for et forenklet voteringsopp
legg i forbindelse med budsjettsalderingen, og 
opplyser at gruppelederne og finanskomiteens 
fraksjonsledere har vært konsultert både om dette 
og tidspunkt m.v. for behandlingen, S.tid. 1907 
(21.12.96). 

9. En votering blir tatt på nytt, siden den var skarp og 
noen åpenbart ikke hadde stemt - og presidenten 
ber om årvåkenhet fra hver og en av representan
tene, S.tid. 1920, 1921-1922 (21.12.96). 

10. Presidenten uttaler at man ikke kan ta en votering 
på nytt bare fordi man tror at resultatet skulle ha 
blitt annerledes, og at resultatet blir stående når 
ingen vedkjenner seg å ha stemt feil, S.tid. 
1929-1930 (21.12.96). 

11. Ved voteringen under budsjettsalderingen tar pre
sidenten det forbehold at beløpene under kap. 
2800 og 5800 Statens petroleumsfond trolig ikke 
er riktige grunnet tidspress, og viser til at Regje
ringen da vil måtte komme tilbake til Stortinget på 
en egnet måte med de korrekte tallene, S.tid. 1936, 
1947 (21.12.96). 

12. En tidligere votering blir tatt på nytt, da det kom
mer fram at i hvert fall Arbeiderpartiet har stemt 
feil, S.tid. 1946, 1956-1957 (21.12.96). 

13. På grunn av en uregelmessighet i utbyttingen blir 
to forslag votert over på nytt, med motsatt resultat 
i forhold til første gang, S.tid. 4629, 4633-4634, 
4652-4653 (20.6.97). 
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STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, KLAGER TIL STORTINGET, STORTINGET 

1993-94 

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

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 643-649 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltnin

gen. (Gjenvalg av Ame Fliflet.) Innst. S. 42, S.tid. 
1723 (16.12.93). 

2. Årsmelding for 1993 fra Stortingets ombudsmann 
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Dok. 4, ref. S.tid. 2808, Innst. S. 192, S.tid. 
4360-4361, 4375 (15.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 758- 760 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Il. Alminnelige saker: 
l. irsmelding for 1994 fra Stortingets ombudsmann 

for forvaltningen (Sivilombudsmannen). (Håndte
ring av postjournaler; saksbehandlingstid ved krav 
om offentlig dokumentinnsyn; rettssikkerhets
spørsmål.) 
(Vedlegg: l. Ombudsmannskontorets inndeling og 
personalforhold. 2. Lov om Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. 3. Instruks for Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen. 4. Orientering om 
Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet. 
Brosjyretekster på bokmål, nynorsk og samisk. 
5.-7. Tekstene under punktene 2.-4. i engelsk 
oversettelse. 8. Sammendrag på engelsk av års-

meldingen 1994.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2664, Innst. S. 168, S.tid. 
3687-3690, 3724-3725 (6.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Johs. Andenæs, vedtatt sett fram av Jo 
Benkow, til ny § 75 bokstav l i Grunnlova. (Sivil
ombudsmannsordningen.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 9, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 171, S.tid. 3729-3731 
(7.6.95). 
(Forslaget enstemmig bifalt med 134 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å gi elever ved 

Christiania Gymnas AlS adgang til å søke lån og 
stipend i Statens lånekasse for utdanning, i lys av 
uttalelse fra Sivilombudsmannen, S.tid. 532-533 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte 
til elever ved Christiania Private Gymnas, S.tid. 
1859-1860 (11.1.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 628-634, 636 
(7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Il. Alminnelige saker: 
l. Regulering av det personlige tillegg til lønnen for 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen. 
Innst. S. 125, S.tid. 2449-2450, 2496 (22.2.96). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om etablering av et 
Offentlighetsombud og et Offentlighetsråd til å 
føre tilsyn og kontroll med at offentlighetsloven 
etterleves. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.2.96 fra justis
minister Grete Faremo til justiskomiteen.) 
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Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1526, Innst. S. 165, S.tid. 
3089-3092, 3095 (15.4.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Årsmelding for 1995 fra Stortingets ombudsmann 
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). (Over
sendelse til Stortinget av prinsipielle enkeltsaker; 
sentralforvaltningens praktisering av offentlig
hetsloven, journalføring, dokumentinnsyn; infor
masjon om betingelser tilknyttet kommunale 
boliglån; Markedsrådets forbudsvedtak vedr. 
fjernsynsreklame for arbeidslivsorganisasjoner.) 
(Vedlegg: l. Ombudsmannskontorets inndeling og 
personalforhold. 2. Lov om Stortingets ombuds-

mann for forvaltningen. 3. Instruks for Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen. 4. Orientering om 
Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet -
brosjyretekster på bokmål, nynorsk og samisk.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 3088, Innst. S. 236, S.tid. 
4187-4190, 4206 (12.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets 

ombudsmann for forvaltningen. (Sivilombuds
mannens myndighetsområde.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 15, Innst. O. 31, O.tid. 153 
(16.1.96), Besl. O. 35, L.tid. 23 (30.1.96). Lov av 
15. mars 1996. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende enkelte kapitler under Finans- og tollde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 599-604, 606-607 
(5.11.96). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring av instruksen for Stortingets ombuds

mann for forvaltningen. (Ansvarsfordeling mel
lom kontrollutvalget for EOS-tjenestene og sivil
ombudsmannen.) 
lnnst. S. 4, S.tid. 302, 339 (22.10.96). 

2. Melding for året 1996 fra Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. (Sivilombudsmannen.) 
(Mindre anonymisering i årsmeldingene; endr. i 
ombudsmannsordningen; etterlevelse av saksbe-

handlingsregler; informasjon om rettigheter vedr. 
klageadgang; inhabilitet; offentlighetsloven; men
neskerettighetsspørsmål.) 
(Vedlegg: l. Ombudsmannskontorets inndeling og 
personalforhold. 2. Lov om Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. 3. Instruks for Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen. 4. Orientering om 
Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 212, S.tid. 
3952-3955, 3959 (10.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om Sivilombudsman

nens kritikk av bruken av politiarrest, og å stanse 
uverdig og lovstridig bruk til opphold utover 5 
døgn, S.tid. 2001-2002 (15.1.97). 

2. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om dokumenter som 
er unntatt offentlighet i den såkalte bomtrålersa
ken, og Sivilombudsmannens uttalelse i klagesak, 
S.tid. 3417 (21.5.97). 



Stortingsrepresentanter -704-

STORTINGSREPRESENTANTER 

Se også: POLITISKE PARTIER, STORTINGET, STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, VALG 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fortegnelse over valgte representanter og varare-

presentanter i stortingsperioden 1993/ 
94-1996/97. S.tid. 1-8. 

2. Fullmaktene. (Vedlegg: l. Innstilling fra den for
beredende fullmaktskomite, valgt av Det 13 7. 
Storting, om fullmaktene for stortingsrepresentan
tene og vararepresentantene på Det 138., 139., 140. 
og 141. Storting. 2. Utskrifter fra nyhetssendinger i 
radio mandag 13.9.93. 3. Partienes stemmetall og 
fordelingen av distriktsmandatene. 4. Sammen
drag av Riksvalgstyrets oppgjør. 5. Valgte repre
sentanter og vararepresentanter fylkesvis i hen
hold til Riksvalgstyrets valgoppgjør 21.9.93. 6. 
Avgitte og forkastede forhåndsstemmer ved Stor
tingsvalget 1993. Sammendrag. Forkastede stem
mer.) 
Ref. S.tid. 10, Innst. S. 1, S.tid. 11-38 (8.10.93). 
(l forslag fra H og V om omvalg i Oslo ikke 
bifalt.) 

3. Sammensetningen av Stortingets faste komiteer. 
Ref. S.tid. 249 (21.10.93), S. 3, og vedlagt proto
kollen. 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor
disk Råd. 
Innst. S. 4, S.tid. 262-263 (25.10.93). 

5. Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter 
Iver Johan D. Unsgård, Thor Fossum og Kristof 
fer Rein. S.tid. 276 (27.10.93). 

6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Euro
parådets parlamentariske forsamling. 
Innst. S. 6, S.tid. 337-339 (4.11.93). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer av Den 
norske parlamentarikerdelegasjonen til EFTA. 

Innst. S. 7, S.tid. 339 (4.11.93). 
(Jf. sak 13.) 

8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den 
nordatlantiske forsamling. 
Innst. S. 8, S.tid. 339-340 (4.11.93). 

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til parla
mentarikerforsamlingen til Konferansen om sik
kerhet og samarbeid i Europa (KSSE). 
lnnst. S. 9, S.tid. 340 (4.11.93). 
(Jf. sak 11.) 

l O. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret 
for pensjonsordningen for stortingsrepresentan
ter. 
Innst. S. 46, S.tid. 1678 (14.12.93). 

11. Suppleringsvalg til parlamentarikerforsamlingen 
til Konferansen om sikkerhet og samarbeid i 
Europa (KSSE). 
Innst. S. 48, S.tid. 1724 (16.12.93). 
(Jf. sak 9.) 

12. Opprettelse av en felles parlamentarikerdelega
sjon til EFTA og EØS. 
Innst. S. 65, S.tid. 1983-1984 (1.2.94). 
(Jf. sak 7.) 

13. Suppleringsvalg av et varamedlem til Europarå
dets parlamentariske forsamling. Innst. S. 68, 
S.tid. 2036 (8.2.94). 

14. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Kaare Steel Groos. S.tid. 2427 (2.3.94). 

15. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Asbjørn Andersen. S.tid. 2721 (23.3.94). 

16. Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter for budsjettåret 1993. 
Dok. 9, ref. S.tid. 3683, Innst. S. 161, S.tid. 4389 
(15.6.94). 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter 

Olav Gjærevo/1 og Lars Holen. S.tid. 32-33 
(6.10.94). 

2. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Ivar 
Eikrem. S.tid. 527 (25.10.94). 

3. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Harry J. Klippenvåg. S.tid. 1583-1584 (8.12.94). 

4. Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter 

Magnus Kristoffer Andersen og Arnljot Norwich. 
S.tid. 1871 (12.1.95). 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Bjarne Henriksen. S.tid. 2475 (9.3.95). 

6. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og 
statsråd John Austrheim. S.tid. 2952 (26.4.95). 

7. Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter for budsjettåret 1994. 
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Dok. 9, ref. S.tid. 3555, Innst. S. 192, S.tid. 4267, 
4290 (15 .6.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Rakel Seweriin. S.tid. 4450 (27.5.95). 

9. Forslag fra Geir Thoresen, Stephen Bråthen og 
Ellen Chr. Christiansen om at det oppnevnes et 

uavhengig revisjonsfirma for kontroll og gjen
nomgang av stortingsgruppenes og enkeltrepre
sentantenes bruk av tildelte midler. 
Dok. 8: 82, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nor

disk Råd. 
Innst. S. 9, S.tid. 257, 286 (24.10.95). 

2. Forslag fra Geir Thoresen, Stephen Bråthen og 
Ellen Chr. Christiansen om at det oppnevnes et 
uavhengig revisjonsfirma for kontroll og gjen
nomgang av stortingsgruppenes og enkeltrepre
sentantenes bruk av tildelte midler. 
Dok. 8: 82 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 33, S.tid. 1710, 1718 (14.12.95) og avvist. 
(Komiteens forslag til vedtak om en årlig revisjon 
med revisjonsmelding til Presidentskapet for stor
tingsgruppene og uavhengige representanter -
enstemmig bifalt.) 

3. Brev fra Statsministerens kontor datert 22. desem
ber 1995 om endringer i Regjeringens sammenset
ning og skifte av statssekretærer. (Avskjed for 
W emer Christie som helseminister; stortingsre
presentant Reidar J. Sandal ny kirke-, utdannings
og forskningsminister; statsråd Gudmund Hernes 
ny helseminister.) 
S.tid. 1977 (10.1.96). 

4. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Olaf Knudson. S.tid. 2041 (16.1.96). 

5. Opprettelse av en fast delegasjon til Den vesteuro
peiske unions parlamentariske forsamling og valg 
av medlemmer og varamedlemmer. Innst. S. 104, 
S.tid. 2042, 2048 (16.1.96). 

6. Suppleringsvalg til valgkomiteen og parlamenta
rikerdelegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet 
og samarbeid i Europa (OSSE). Innst. S. Ill, S.tid. 
2113, 2126 (25.1.96). 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Willy Wold. S.tid. 2659 (6.3.96). 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Hårek Hansen. S.tid. 2811 (14.3.96). 

9. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
sørge for skattemessig likebehandling av statsrå
der/stortingsrepresentanter og vanlige lønnsta
kere når det gjelder drosjeutgifter ved heimreise 
fra arbeidsstedet på sein kveldstid eller nattetid. 

(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 23.2.96 og 
23.4.96 fra finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2087, Innst. S. 179, S.tid. 
3351-3353, 3354 (7.5.96) og enstemmig vedlagt 
Qrotokollen. 

l O. Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter for budsjettåret 1995. 
Dok. 9, ref. S.tid. 3388, Innst. S. 215, S.tid. 3811, 
3850 (4.6.96). 

11. Godtgjørelser m. v. for stortingsrepresentantene 
og regjeringens medlemmer. (Forenkling av eksis
terende ordninger; etablering av en uavhengig 
lønnskommisjon for framtidig fastsettelse av årlig 
godtgjørelse; utvalg til å utrede lovendringsbehov 
vedr. pensjonsordning.) 
(Vedlegg: Forslag til endringer i stortingsrepre
sentantenes godtgjørelsesordninger. Innstilling fra 
arbeidsgruppe oppnevnt av Stortingets president
skap 25.1.96. Undervedlegg - bl.a. notat av 
31.5.96 fra ass. kontorsjef Jan Ivar Pavestad vedr. 
Grunnlovens § 65 .) 
Innst. S. 282, S.tid. 4619-4621, 4711-4712 
(21.6.96). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

12. Suppleringsvalg av et medlem til Europarådets 
parlamentariske forsamling. 
Innst. S. 293, S.tid. 4622, 4713 (21.6.96). 

13. Oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomi
teens medlemmer i konsultasjonsorganet for EØS
saker (EØS-utvalget). 
S. 294, ref. S.tid. 4754 (21.6.96) og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. STORTINGET Il, 13.) 

14. Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter 
Birger Breivik, Einar Hovdhaugen, Hans Svends
gård og Odin Hansen. 
S.tid. 4755-4756 (26.9.96). 

15. Forslag fra Peter Angelsen, Roger Gudmundseth, 
Lars Gunnar Lie, Hans J. Røsjorde og Jan P. Syse 
til endring av Grunnlovens§ 65. (Godtgjørelse.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 4.) 
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1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter 
Kjell Borgen, Magnhild Hagelia og Olav Totland. 
S.tid. 28-29 (8.10.96). 

2. Nordisk Råd, valg av medlemmer og varamedlem
mer 
Innst. S. 14, S.tid. 539, 595-596 (4.11.96). 

3. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Helge Jakobsen. 
S.tid. 1648 (12.12.96). 

4. Endringer i sammensetningen av den norske dele
gasjon til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 78, S.tid. 1696, 1730-1731 (16.12.96). 

5. Suppleringsvalg av ett av varamedlemmene for 
utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsor
ganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
S. 80, ref. S.tid. 1717 (16.12.96) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. sak 13.) 

6. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kir
sten Myklevoll. 
S.tid. 1781 (18.12.96). 

7. Brev fra Statsministerens kontor datert 18. desem
ber 1996 om endring i Regjeringens sammenset
ning og skifte av statssekretær. (Avskjed for Grete 
Faremo som energiminister; stortingsrepresentant 
Ranveig Frøiland ny energiminister.) 
S.tid. 1821 (18.12.96). 

8. Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og 
regjeringens medlemmer. 
(Vedlegg: Innstilling av 11.12.96 fra Stortingets 
lønnskommisjon.) 
Innst. S. 94, S.tid. 1835-1836 (20.12.96), 1898 
(21.12.96). 

9. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant 
Berte Rognerud. 
S.tid. 2207 (4.2.97). 

l O. Suppleringsvalg til Nordisk Råd. (Sigbjørn John
sen istedenfor Ranveig Frøiland.) 
Innst. S. 103, S.tid. 2208, 2261 (4.2.97). 

11. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Ing
vard Christian Berner Sverdrup. 
S.tid. 2721 (18.3.97). 

12. Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter 
Liv Marie Andersen og Arthur Arntzen. 
S.tid. 2901 (15.4.97). 

13. Suppleringsvalg av et varamedlem til konsulta
sjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget). 
(Grete Faremo til erstatning for Ranveig Frøi
land.) 
Ref. S.tid. 2905 (15.4.97), S. 154, og vedlagt pro
tokollen. 
(Jf. sak 5.) 

14. Arsmelding fra styret for pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter for budsjettåret 1996. 
Dok. 9, ref. S.tid. 3369, Innst. S. 224, S.tid. 3821, 
3824 (6.6.97). 

15. Valg av medlemmer med varamedlemmer til den 
forberedende fullmaktskomite. 
Innst. S. 280, S.tid. 4416, 4531 (19.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om å undersøke om Tyr

kias ambassade i Oslo overvåker norske folke
valgte, med henvisning til lister over danske poli
tikere som er uønsket i Tyrkia, S.tid. 1624-1625 
(11.12.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen

tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IP A; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg
ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L. tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget (ikke bifalt), 3 fra 
SP, H, KrF, V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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STRAFFELOV GIVNING 

Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, 
RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Karin Lian om å iverksette tiltak for å 

hindre utbredelse av volds- og sexvideofilmer, 
S.tid. 2809-2828 (12.4.94). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis fra A og 
fra Sp, SV og KrF - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim og 
Kjellaug Nakkim om tiltak for å redusere krimina
litet blant barn og unge. 
Dok. 8: 36, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 131, S.tid. 
3864-3886 (2.6.94) og avvist. (Forslagene med 
tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen om økte straffer for 
voldtektsforbrytelser. 
Dok. 8: 61, ref. S.tid. 4159 (9.6.94) og ikke 
behandlet. 

4. Forslag fra Jan Simonsen om økte straffer for for
settlig drap. 
Dok. 8: 75, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

5. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 76, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

6. Forslag fra Jan Simonsen om adgang til å idømme 
økte straffer for forbrytere som blir dømt for flere 
lovbrudd samtidig. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om å stoppa den 

ulovlege omsetninga av videovald og porno, S.tid. 
320-321 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om tiltak for å begrense 
produksjon, omsetning og forbruk av hjemme
brent, særlig i lys av økende forbruk blant barn og 
unge, S.tid. 731-732 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å stoppa sal av 

dataprogram med sterke valdsinnslag, som det 
heller ikkje finst noka nedre aldersgrense for kjøp 
av, S.tid. 1969-1970 (26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om utviklingen for 
politiske ekstremistmiljøers virkemidler, og tiltak 
for å slå ned den type terror- og pøbelmiljøer som 
Blitz representerer, S.tid. 1973-1974 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om tiltak 
for å stoppe det økende hærverket i form av tag
ging i Oslo, S. tid. 2447-2449 (2.3.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om uttalelsen fra 
presidenten i Rogaland muslimske forening om at 
han ville drepe Salman Rushdie, S.tid. 2563-2564 
(16.3.94). 

7. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å gi Statens 
medieforvaltning pålegg om å rette seg etter EØS
avtalen, slik at svartsladdingen av erotisk film på 
kabel-tv kan opphøre, S.tid. 2967-2968 (20.4.94). 

8. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om at en av 
landets største politiske organisasjoner med 
«brune russekort» har hengt ut bl.a. navngitte fol
kevalgte som rasister og oppfordret til bruk av 
telenettet, S.tid. 3295-3296 (4.5.94). 

9. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å forhindre forsøp
ling og hærverk i Oslo neste 17. mai, S.tid. 
3703-3704 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (telefonkontroll i 

narkotikasaker). 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 120, Innst. O. 26, O.tid. 
181-183 (22.3.94), Besl. O. 36, L.tid. 19 (14.4.94). 
Lov av 13. mai 1994. 

2. Endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige util
regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe
lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 
Fr. Rieber-Mohn.) 
Ot.prp. 87, ref. O.tid. 634 (1.9.94) og ikke behand
let. 
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1994-95 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Jan Simonsen om adgang til å idømme 
økte straffer for forbrytere som blir dømt for flere 
lovbrudd samtidig. 
Dok. 8: 77 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 70, S.tid. 1931-1949, 1952-1953 
(19.1.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om økte straffer for for
settlig drap. 
Dok. 8: 75 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 71, S.tid. 1949-1952, 1953 (19.1.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H og KrF ikke 
bifalt.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen om økt bruk av ubetin
gede fengselsstraffer og redusert bruk av betin
gede straffer og samfunnstjeneste. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 29.11.94 fra justis
ministeren til komiteen.) 
Dok. 8: 76 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94}, 
lnnst. S. 72, S.tid. 1974-1985, 1992-1993 
(26.1.95) og avvist. 
(8 forslag ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Arild Hiim og Anders C. Sjaastad om 
innstramming av reglene for samfunnstjeneste. 
Dok. 8: 15, ref. S.tid. 1468, Innst. S. 73, S.tid. 
1974-1985, 1992-1994 (26.1.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim oversendt fra Odelstin
get 14. februar 1995 på vegne av V: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere hvorvidt § 21 i barneha
geloven helt eller delvis kan erstattes av regler 
som sikrer at domstolene gjennomfører individu
ell behandling etter straffe lovens § 29 av alle typer 
saker som gjelder seksuelle overgrep, og at det i 
hvert enkelt tilfelle vurderes om en skal fradøm
mes retten til å ha stilling som gjelder arbeid med 
barn.» 
S.tid. 2370 (23.2.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. BARNEHAGER IV, 1.) 

6. Forslag fra Jan Simonsen pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 9. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om en betydelig skjerpelse 
av strafferammene for alle typer hærverk.» 
S.tid. 2653-2654 (21.3.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Redegjørelse av justisministeren om utviklingen 
av voldskriminalitet og aktuelle tiltak mot vold. 
S.tid. 3281-3288 (15.5.95), S.tid. 3404- 3444, 
3446-3449 (debatt 22.5.95) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Hikke bifalt.) 
(Jf. de to neste sakene.) 

8. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om å gjenopprette til
liten til rettssystemet og rettsstaten, og derved 
avverge en økende voldsspiral. S.tid. 3404-3444, 

3446-3449 (22.5.95). 
(l forslag fra Oscar D. Hillgaar sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

9. Forslag fra Jon Lilletun, Solveig Sollie og Anita 
Apelthun Sæle om å få en stortingsmelding eller 
en redegjørelse fra Regjeringen om voldsproble
matikken. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 139, S.tid. 
3404-3444, 3448-3449 (22.5.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (Jf. de to foregående sakene.) 

10. Forslag fra Jan Simonsen om økte straffer for 
voldtektsforbrytelser. 
Dok. 8: 61 (1993-94), ref. S.tid. 4159 (9.6.94), 
Innst. S. 206, S.tid. 3923-3931, 3974 (12.6.95) og 
avvist. 
(3 forslag; l fra FrP ikke bifalt og 2 sendt Regje
ringen, herav l fra H og KrF og l fra SV. Komi
teens innst. vedr. en snarlig revisjon av sedelig
hetskapitlet i straffeloven i tråd med intensjonene i 
Innst. S. 206 1994-95, enst. bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Olav Akselsen om å stoppa ein nærra

dioredaktør sin misbruk av eteren gjennom at han 
i ei årrekkje har æreskjelt og sjikanert privatperso
nar og grupper, S.tid. 303- 304 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å inndra oppholds
og arbeidstillatelse for utenlandske statsborgere 
som medvirker til tvungne foreldrearrangerte 
ekteskapsinngåelser, S.tid. 537-538 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om tiltak for å 
regulera drift og bruk av databasar, S.tid. 
2098-2100 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om en mer pågå
ende praksis mht. krav om tilbakebetaling av 
utbytte og erstatning ved kriminelle forhold, S.tid. 
2317-2319 (22.2.95). 

5. Sp.spm. fra Carl/. Hagen om styrking av nødver
geretten, etter at Tom Christensen ble dømt til 75 
dagers fengsel for å ha holdt igjen gjerningsmenn 
med makt, S.tid. 2461-2462 (8.3.95). 

6. Sp.spm. fra Car/l. Hagen om en ny gjennomgang 
av alle incestsaker hvor tilståelse eller ugjendrive
lige tekniske bevis ikke foreligger, S.tid. 
2462-2464 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at utenlandske 
trailersjåfører ofte straffes mildere for trafikkfor
seelser enn norske, S.tid. 3587-3588 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.m. (Tiltak mot utleie til 

bordellvirksomhet; tiltak mot rasisme; vern av 
ambassadeområder; de særskilte etterforsknings
organer; fremgangsmåten ved muntlig forsikring; 
vitners plikt til å oppgi bopel; granskingskommi
sjoners vern mot mortifikasjonssøksmål; lens
menns adgang til å overføre saker til konfliktråds-



-709- Straffelovgivning 

mekling; forbud mot nedtaking av satellittsignal 
ved bruk av piratdekoder.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 87, Innst. O. 34, O.tid. 
361-380 (9.3.95), Besl. O. 41, L.tid. 34 (21.3.95). 
Lov av 7. aprill995. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Jan Simonsen 
pva. FrP sendt Stortinget (ikke bifalt) og l ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

2. Endringer i straffeloven, vegtrafikkloven og straf 
feprosessloven (forsøksordning med promillepro
gram m.v.) (Gjennomføring av kjemivåpenkon
vensjonen; avskjæring av bevis.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1993: 32 Nytt fundament 
for friomsorgen. Leder Kåre E. Leiksett.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 593, Innst. O. 65, O.tid. 

780-782 (8.6.95), Besl. O. 74, L.tid. 57 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige util
regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe
lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 
Fr. Rieber-Mohn.) 
Ot.prp. 87 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94) og 
ikke behandlet. 

4. Lov om forbud mot kjønnslem/este/se (omskjæring 
av kvinner). 
Ot.prp. 50, ref. O. tid. 627 (2.5.95) og ikke behand
let. 

1995-96 
Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Jan Simonsen om strenge tilleggsstraf
fer for fanger som rømmer fra fengsler. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.4.96 fra Justis
departementet, statsråden, til justiskomiteen.) 
Dok. 8: 65, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 203, S.tid. 
3705-3707, 3709 (28.5.96) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om henleggelse av 

straffesaker begrunnet med «manglende saksbe
handlingskapasitet», S.tid. 1415 (29.11.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse (omskjæring 

av kvinner). 
Ot.prp. 50 (1994-95), ref. O.tid. 627 (2.5.95), 
Innst. O. 9, O.tid. 16-17 (21.11.95), Besl. O. 9, 
L.tid. 5 (1.12.95). Lov av 15. desember 1995. 

2. Endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige util
regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe
lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 
Fr. Rieber-Mohn.) 
Ot.prp. 87 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94). 
(Ikke behandlet.) 

1996-97 
Il. Alminnelige saker: 

l. Interp. fra Lisbeth Holand om å snu den negative 
utviklingen med økende barne- og ungdomskrimi
nalitet. 
S.tid. 1583-1589 (6.12.96). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. januar 1997: 
«Regjeringen anmodes om å vurdere i hvilken 
grad det er nødvendig å endre eller klargjøre regler 
i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenes
ter slik at barnevernets tvangsmyndighet kan 
benyttes også som et ledd i å forebygge kriminali
tet eller som et ledd i en etterfølgende reaksjon på 
kriminelle handlinger.» 
S.tid. 2334,2335 (11.2.97) og bifalt mot l stemme. 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om å stansa kon

taktannonsar i pornoblad, som er stor forretning 
og ofte i konflikt med straffeloven 206 om hal
likverksemd, S. tid. 2575-2576 (5.3.97). 

2. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om voldtatte kvinners 
rettssikkerhet, i lys av at stadig færre voldtektsan
meldelser resulterer i tiltale og dom, S. tid. 
2576-2577 (5.3 .97). 

3. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi, framsatt av Inger Lise 
Husøy om å løse problemene med omfattende 
prostitusjon flere steder i Finnmark, S.tid. 2887 
(9.4.97). 

4. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om formidling av 
russiske kvinner til norske menn med ekteskap 
som formål, bl.a. med tilbud om opptil fire kvin
ner på testing hjemme, S.tid. 2890-2891 (9.4.97). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre foreldres 
samværsrett strafferettslig beskyttelse, S.tid. 
3422-3423 (21.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige util

regnelighetsregler og særreaksjoner). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 5 Strafferettslige 
utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffe-
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lovkommisjonens delutredning IV. Leder Georg 
Fr. Rieber-Mohn. Vedlegg til innst.: Brev av 
29.2.96 fra justisministeren til justiskomiteen.) 
Ot.prp. 87 (1993-94), ref. O.tid. 634 (1.9.94), 
Innst. O. 34, O.tid. 259-293 (12.12.96), Besl. O. 
42, L. tid. 22-24 (17.12.96). Lov av 17. januar 
1997. 
(14 forslag i Odelstinget, hvorav l fra FrP sendt 
Stortinget og l fra Sp, H og KrF bifalt. 3 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. KRIMINALOMSORG IV, l.) 

2. Forslag fra Anders C. Sjaastad og Kjellaug Nak
kim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 
Almindelig borgerlig Straffelov. (Om senkning av 
den kriminelle lavalder.) 
Dok. 8: 11, ref. O.tid. 98, Innst. O. 45, O.tid. 
381-388 (21.1.97) og avvist. 
(2 forslag, hvorav l sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 2.) 

3. Forslag fra Jan Simonsen om lov om endringer i 
lov av 22. mai 1902 nr. 10om Almindelig borger
lig Straffelov (straffeloven) (endring av 19 5 førs-

te og annet ledd, som medfører økning og innfø
ring av minimumsstraff). 
Dok. 8: lll (1995-96), ref. O.tid. 3, Innst. O. 50, 
O.tid. 509, 511-512 (18.3.97) og avvist. 
(2 forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 

4. Endringer i straffeprosessloven. (Politiadvokat; 
telefonkontroll i narkotikasaker.) 
Ot.prp. 73, ref. O. tid. 664, Innst. O. 92, O.tid. 827, 
863-864 (5.6.97), Besl. O. 108, L.tid. 56 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 

5. Framlegg frå Olav Akselsen om lov om endringer 
i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 
nr. 10. (Bedre rettsvern for barn.) (Seksuelle over
grep.) 
Dok. 8: 89, ref. O.tid. 664 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

6. Endringer i straffeloven (heving av strafferammen 
for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirke
branner). 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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STUDIEFINANSIERING 

Se også: HØGRE UTDANNING, PRIVATSKOLER, SKOLER, UNIVERSITET, UTDANNING, 
VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. (Innstrammingsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens ldnekassefor utdanning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Studiefinansiering og studentvelferd. 

(Vedlegg: Jf. NOU 1992: 33 Leve og lære og NOU 
1993: 13 Leve og lære. Leder Vigdis Magistad.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 700, Innst. S. 101, S.tid. 
2620-2679 (17.3.94). 
(6 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis l fra H, 
SV og FrP, l fra H og FrP, 2 fra H, l fra SV og l fra 
V. 16 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
opptrapping av stipendandelen og finansiering ved 
faglig forsinkelse - bifalt.) 

2. Forslag fra Per-Kristian Foss, Siri Frost Sterri og 
Jan Tore Sanner om at Stortinget får vurdere 
spørsmålet om studiestøtte til studenter uten stu
dierett (privatister). 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om at berre 

vel 50 pst av studentane på Blindern tek opp stu
dielån, S. tid. 285-286 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Roy N Wetterstad om Lånekassens 
regelverk vedrørende inndragning av stipend, som 
rammer kronisk syke, S.tid. 286 (27.10.93). 

3. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om fremleg
gelse av stortingsmeldingen om studiefinansiering 
og studentvelferd, S.tid. 318-319 (3.11.93). 

4. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om at Statens låne
kasse har avslått å gi flyktninger fra Bosnia sti
pend og lån til høyere utdanning fordi de kun har 
midlertidig oppholdstillatelse, S.tid. 3288-3289 
(4.5.94). 

5. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å tilby austeuro
peiske og afrikanske studentar i Noreg studie
plasskvotar finansiert av Statens lånekasse til fag
studium på norsk og innføringsprogram i norsk 
språk, S.tid. 3290-3292 (4.5.94). 

6. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om rett til lån og sti
pend for elever i videregående skole som tar et år 
som utvekslingsstudent utlandet, S.tid. 
3698-3699 (25.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens ldnekasse for utdanning 
(l forslag fra Sp, H, SV og Christiansen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per-Kristian Foss, Siri Frost Sterri og 

Jan Tore Sanner om at Stortinget får vurdere 
spørsmålet om studiestøtte til studenter uten stu
dierett (privatister). 
Dok. 8: 71 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1993-94), 
Innst. S. 10, S.tid. 509-519, 525-526 (25.10.94). 
(l forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om tilde
ling av utdanningsstøtte bifalt.) 

2. Forslag fra Sigurd Manneråk, Siri Frost Sterri, 
Øystein Djupedal, Jon Lilletun og Ellen Chr. 
Christiansen om ordningen med ettergivelse av 
utdanningslån (hovedfagsavskrivningsord
ningen). 
Dok. 8: 39, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 110, S.tid. 
2654-2663 (21.3.95) og vedtatt med 58 mot 37 
stemmer. 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen inntil videre prakti
sere en ordning med utdanningsstøtte til privatis
ter i henhold til merknader i Innst. O. nr. 40 for 
1994-95.» S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og vedtatt 
mot 3 stemmer. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, l.) 

4. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chr. 
Christiansen oversendt fra Odelstinget 21. mars 
1995: «Stortinget ber Regjeringen legge frem sak 
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om innføring av egenbetaling for studier på mas
ternivå.» S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, 1.) 

5. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa praktisere en ordning hvor privatister har 
rett ti/lån og stipend på lik linje med andre stu
denter.» S.tid. 2735-2738 (28.3.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. HØGRE UTDANNING IV, l.) 

6. Forslag fra Øystein Djupedal og Børre Rønningen 
om utenlandsstudenter fra utviklingsland og Øst
Europa. 
(Vedlegg: hhv. til innst. og inntatt i innst.: Svar
brev av 4.4.95 og 27.4.95 fra statsråd Gudmund 
Hernes til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 144, S.tid. 
3316-3329, 3332 (16.5.95). (2 innst.- forslag fra 
komiteen bifalt (profesjonsutdanning, norskkurs
støtte og kvote for Øst-Europa-studenter). 4 for
slag sendt Regjeringen (2 fra komiteen, l fra Sp, 
SV og KrF, l fra H og Ellen Christiansen) - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

7. Forslag fra Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, 
Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haug
land om å be Regjeringen fremme forslag om end
ring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organise
ring av velferd for elever og studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.95 fra stats
råd Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 143, S.tid. 
3329-3331, 3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til oppfølging i samsvar med Innst. S. 
1431994-95. 

8. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H, SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 

30. mai 1995: «Den enkelte låntager kan etter 
avtale med Statens lånekasse for utdanning velge 
en tilbakebetalingsordning med halvårlige termin
forfalL>> 
S.tid. 3816, 3817 (7.6.95) og ikke bifalt med 55 
mot 48 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å gi elever ved 

Christiania Gymnas AlS adgang til å søke lån og 
stipend i Statens lånekasse for utdanning, i lys av 
uttalelse fra Sivilombudsmannen, S.tid. 532-533 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte 
til elever ved Christiania Private Gymnas, S.tid. 
1859-1860 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om satsene for hoved
fagsavskrivning blir redusert i 1995, i strid med 
Stortingets forutsetninger, S.tid. 2246-2247 
(15.2.95). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om u-landsstudenter 
som er utvist før studiet er fullført fordi oppholds
tillatelsen er utløpt, S.tid. 3022-3023 (3.5.95) . 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdan

ningsstøtte til elever og studenter. (Namsmanns
kompetanse for Statens innkrevingssentral; tiltak 
mot misligholdte utdanningslån; forhandlinger om 
gjeldsordninger; 4 terminforfall i året.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 593, Innst. O. 52, O.tid. 
681-688 (30.5.95), Besl. O. 56, L.tid. 52 (7.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
( 5 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
(og ikke bifalt), resten ikke bifalt. 2 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 8.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 
(2 forslag fra komiteen bifalt - hhv. om rentened
settelse for studielån og om lånerett for fjernun
dervisningsstudenter.) 
(Jf. Il, 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m.m. 

(Ettergivelse av studielån.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 39, Innst. S. 34, S.tid. 

950-996, 1016-1017 (16.11.95). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. I, 1.) 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 2410 Statens lånekasse 
for utdanning; virkemidler for skoleverket i Nord
Norge.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om trygdekontore

nes tolkning av regelverket for utdanningsstønad 
til alenemødre, S.tid. 2353 (14.2.96). 

2. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om elever som har 
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fått utsatt skolestart og mister muligheten for bor
teboerstipend det siste skoleåret på videregående 
skole. (Trukket tilbake), S.tid. 2448 (21.2.96). 

3. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om mulighet til å få 
borteboerstipend for siste år i videregående skole 
for elever som har fått utsatt skolestart, S.tid. 
2690-2691 (6.3.96). 

4. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om 
utdanningsstipend til elever som går på godkjente 
skoletilbud i utlandet som en del av videregående 
utdanning, S.tid. 2692-2693 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om lovendringsfor-

slag om studiestøtte til elever ved tidligere spe
sialskoler, S.tid. 2808-2809 (13.3.96). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikring av nødven
dig rekruttering til jlygeryrket, S.tid. 2953-2954 
(20.3.96). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om det medfører rik
tighet at studenter ved l. avdeling jus tilknyttet 
Merkantilt Institutt AS i Trondheim nektes utdan
ningsstøtte, S.tid. 3387-3388 (8.5.96). 

8. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at deltagere i 
eksamensrettede tilbud i videregående opplæring i 
regi av studieforbundene nektes utdanningsstøtte 
når det tas skolepenger, S.tid. 3388 (8.5.96). 

1996-97 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 

2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 
(l forslag fra komiteen bifalt - om en egen sak om 
kvoteprogrammet for studenter fra u-land og Øst
Europa.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endring av forslag til løyving under kap. 2410 Sta
tens lånekasse for utdanning. (Kunstfagstipend.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 444, Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Støtte til elever på godkjente tilbud i 
utlandet.) 
St.prp. 88 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
lnnst. S. 16, S.tid. 633, 640 (5.11.96). 

2. lnterp. frå Jon Lilletun om forenkling av regelver
ket i Statens lånekasse for utdanning og individu
ell vurdering av søkjarar. 
S.tid. 2421-2429 (18.2.97). 
( 4 forslag fra KrF, hvorav 3 bifalt og l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

3. Forslag fra Sigurd Manneråk og Øystein Djupedal 
om å sette ned renta på lån i Statens lånekasse for 
utdanning. 

(Vedlegg: Svarbrev av 6.2.97 fra Kirke-, utdan
nings- og forskningsdepartementet til kirke-, 
utdannings- og forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2131, lnnst. S. 128, S.tid. 
2587-2600, 2630-2631 (6.3.97) og avvist. 
(Forslaget, fremsatt av Sp, SV og KrF, ikke bifalt. 
l forslag fra H ikke bifalt.) 

4. Studier i utlandet. (Virkemidler for utradisjonelle 
studieland; høgre grads utdanning og delstudier; 
botillegg og reisestipend; støttetildeling uavhen
gig av studieland, freshmanåret i USA; språkkurs; 
utvekslingsavtaler; gebyrstipend.) 
(Vedlegg: 1.-2. Norske studenter i utlandet i 
1970- 71 til 1995-96, 1995-96 fordelt på fag og 
land, totalt. 3. Tildeling lån og stipend 1995-96. 
4. Utenlandsstudenter pr. fylke og %-vis andel av 
befolkningen mellom 15 og 29 år.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 173, S.tid. 
3105-3117, 3118-3120 (29.4.97). 
(6 forslag, herav 2 vedr. gebyrstipend bifalt, hen
holdsvis fra Sp og KrF og fra Sp, SV og KrF. 12 
forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om ung

dom i fosterheim eller barnevernsinstitusjon som 
får bortebuarstipend når dei er elevar i vidare
gåande skule, S.tid. 1378-1379 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at en kvinne 
taper fødselsstipend fra Statens lånekasse fordi 
hun fødte 27 dager før termin, S.tid. 2448-2449 
(19.2.97). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte i 
Statens lånekasse til elever ved Norwegian Avia
tion College i Bardufoss, S.tid. 2570 (5.3.97). 
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SVALBARD 

Se også: POLAROMRÅDER 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1994. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste forslag til 
direkte utgifter på Svalbard for 1994 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett, og de viktigste an
slag over inntekter fra Svalbard for 1994 som inn
går i det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 890-894 (23.11.93). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Justis- og politi-

departementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1995. 
(Vedlegg: l. Oversikt over de viktigste forslag til 
direkte utgifter på Svalbard og anslag over inntek
ter fra Svalbard for 1995 som inngår i det ordinære 
statsbudsjett. 2. Oversiktskart over Svalbard utar
beidet ved Norsk Polarinstitutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 802-805 (1.11.94). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Justis- og politi
departementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 

Budsjett-kap.: 
738 3738 Helsetjenesten på Svalbard 

Il. Alminnelige saker: 
l. Miljøvern på Svalbard. 

(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapittel 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards naturmiljø.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 2218 (14.2.95). (Ikke 
behandlet.) 

2. Forslag fra William Engseth og Gunnar Skaug om 
en demokratisk styringsmodell for lokalsamfunnet 
på Svalbard. 
Dok. 8: 85, ref. S.tid. 3555 (30.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1996. 
(Vedlegg: l. Oversikt over dei viktigaste forslaga 
til direkte utgifter på Svalbard og dei viktigaste 
overslaga over inntekter frå Svalbard for 1996 som 
inngår i det ordinære statsbudsjettet. 2. Oversikts
kart over Svalbard utarbeidd ved Norsk Polarinsti
tutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 741-742, 768-770 
(8.11.95). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Justis- og politi
departementet. 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

7 38 3 7 38 Helsetjenesten på Svalbard 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Miljøvern på Svalbard. 

(Vedlegg: l. Plante- og dyrearter på Svalbard 
inkludert i internasjonale konvensjoner, jf. kapittel 
3.4. 2. Verneområdene. Særskilt vedlegg: Sval
bards natunniljø.) 
St.meld. 22 (1994-95), ref. S.tid. 2218 (14.2.95), 
Innst. S. 11, S.tid. 440-455, 460 (31.10.95). 
(l forslag fra SV og Oscar D. Hillgaar ikke bifalt. 
3 forslag fra komiteen bifalt - om framlegging av 
forslag til nye verneområder på Svalbard, om utar
beiding av en verneplan for Bjørnøya, og om en 
helhetlig vurdering av Svalbard-samfunnet.) 

2. Forslag fra William Engseth og Gunnar Skaug om 
en demokratisk styringsmodell for lokalsamfunnet 
på Svalbard. 
Dok. 8: 85 (1994-95), ref. S.tid. 3555 (30.5.95), 
Innst. S. 42, S.tid. 1638, 1680 (12.12.95) og vedtatt 
sendt Regjeringen til vurdering i den helhetlige 

gjennomgangen av Svalbard-samfunnet Stortinget 
har bedt om. 

3. Redegjørelse av justisministeren om myndighete
nes redningsarbeid m.v. i anledningjlykatastrofen 
på Svalbard. 
S.tid. 4756-4763, 4765 (26.9.96). (Partigruppene 
ble gitt anledning til en kort kommentarrunde.) 

4. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 480 
post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbin
delse med flyulykken på Svalbard. 
St.prp. 90, ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 

av personer på Jan Mayen. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 222 (7.3.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Svalbardbudsjettet 1997. 

(Vedlegg: l. Oversikt over de viktigste forslagene 
til direkte utgifter på Svalbard og de viktigste 
overslagene over inntekter fra Svalbard for 1997 
som inngår i det ordinære statsbudsjettet. 2. Over
siktskart over Svalbard utarbeidet ved Norsk Po
larinstitutt.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 737, 766-767 
(6.11.96). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Justis- og politi
departementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

480 Svalbardbudsjettet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

738 3738 Helsetjenesten pd Svalbard 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 480 

post 50 og svalbardbudsjettet for 1996 i forbin
delse med flyulykken på Svalbard. 
St.prp. 90 (1995-96), ref. S.tid. 4767 (30.9.96), 
lnnst. S. 20, S.tid. 737, 766 (6.11.96). 

2. Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet 
for 1996 under diverse kapittel administrert av 
Justis- og politidepartementet. (Kap. 480, gjen-

oppbygging av Sysselmannens kontorbygg etter 
brann.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 57, S.tid. 1593, 
1608-1609 (10.12.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Mathisen om Telenors planer 

om å avbemanne/fjemstyre Svalbard Radio, i lys 
av behovet for bedre redningsberedskap på Sval
bard, S.tid. 2888-2889 (9.4.97). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om assisterende sys
selmanns karakteristikker av et medlem i Svalbar
drådet i debatten om lokaldemokrati og praktise
ring av hytteforskriftene på Svalbard, S.tid. 
3307-3308 (14.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging 

av personer på Jan Mayen. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 10 Ny lov om skatt 
til Svalbard. Leder Odd Hagen.) 
Ot.prp. 32 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
Innst. O. 2, O.tid. 4-7, 12-16 (18.10.96), Besl. O. 
1,2,3,4, L.tid. 3 (15.11.96). Lov av 29. november 
1996. 

2. Endringer i tinglysingsloven og Svalbard/oven. 
(Elektronisk føring av grunnboken; prosedyre for 
sletting av pantsatte utmål.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 258, Innst. O. 48, O.tid. 396 
(11.2.97), Besl. O. 69, L.tid. 32 (20.2.97). Lov av 
7. mars 1997. 
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SVANGERSKAP 

Se også: BARN, FAMILIE, HELSEVESEN, TRYGDER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

614 Tiltak for stoffmisbrukere 

717 Til gjennomføring av lov om svangerskaps
avbrudd 

718 Handlingsprogram for redusert spedbarns-

dødelighet 
2650 Sykepenger 
(2 forslag henholdsvis fra A, Sp og KrF og fra Sp, 
H, SV og FrP bifalt.) 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, lnnst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Endringer i bevilgninger under programområde 
28. Fødselspenger, i statsbudsjettet for terminen 
1993. (Kap. 2530 Fødselspenger og adopsjonspen
ger m.v.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 33, S.tid. 1765 
(16.12.93). 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om erfaringene med abortloven og 
spesielt drøfte veiledning og praksis etter 12. uke i 
lys av de nye muligheter den medisinske teknolo
gien gir til å avdekke, forebygge og helbrede syk
dom hos fosteret.» S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og 
enstemmig bifalt. 

4. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme forslag om at det 
skal være forbudt med forskning på og bruk av 
fostervev fra provoserte aborter.» S.tid. 
4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 

5. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen-

stilles til Regjeringen å etablere et fast medisinsk/ 
etisk utvalg organisatorisk lagt inn under Statens 
helsetilsyn som overvåker abortpraksisen ved 
norske sykehus. Det enkelte sykehus som foretar 
abort, skal rapportere til utvalget om sykehusets 
praksis for abort etter 12. svangerskapsuke i hen
hold til gjeldende lov og forskrifter.» S.tid. 
4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 

6. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å utarbeide klarere retnings
linjer for når abort skal kunne innvilges etter hen
holdsvis 12. og 18. svangerskapsuke med sikte på 
en mer samordnet praksis ved norske sykehus.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

7. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme forslag om ulike 
tiltak som tar sikte på å regulere genetiske under
søkelser før 12. svangerskapsuke.» S.tid. 
4563-4566 (16.6.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 

8. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om endring i patent
loven som sikrer at det ikke kan gis patent på men
neskelige organ og vev og kroppscel/er som er iso
lert eller teknisk bearbeidet. Dette må gjelde organ 
og vev og kroppsceller fra såvel fødte som ufødte 
liv.» S.tid. 4563-4566 (16.6.94) og ikke bifalt 
med 68 mot 38 stemmer. 

9. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det henstilles 
til Regjeringen å gjennomføre en ordning med at 
det foretas en ny uavhengig vurdering før et svan
gerskap eventuelt blir avbrutt hvis ultralydfunn 
alene indikerer funksjonsfeil på et foster.» S.tid. 
4564-4566 (16.6.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 

10. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag til en ny bestem
melse i lov om svangerskapsavbrudd som påleg
ger obligatorisk rådgivning til alle abortsøkende 
kvinner.» S.tid. 4564-4566 (16.6.94) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 
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11. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland pva. KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Stortin
get ber Regjeringen fremme forslag til endring av 
lov om svangerskapsavbrudd som innebærer at 
paragraf 2c som tillater abort på eugeniske indika
sjoner, tas ut av loven.» S.tid. 4564-4566 
(16.6.94) og ikke bifalt med 86 mot 19 stemmer. 

HI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Rita Tveiten om kor langt departemen

tet har kome med saka om lovfesta jordmorteneste 
i kommunane, S. tid. 297-298 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å endre sosialtje
nestelovens § 6-2, for å verne fosteret mot skader 
som påføres ved morens rusmiddelmisbruk, S.tid. 
1714-1715 (15.12.93). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad, framsatt av Sonja Sjø/i 
om hvor langt Regjeringen har kommet med plan
leggingen av en ny konsensuskonferanse om ultra
lyd av gravide, omtalt i 
St. meld. 25 for 1992-93, S.tid. 1717-1718 
(15.12.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at tolv ameri
kanske statsborgere og abortmotstandere ble 
utvist ved ankomst Fornebu 11. februar 1994, S.tid. 
2332-2333 (23.2.94). 

5. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om hvorvidt 
dagens praksis for innvilgelse og gjennomføring 
av senaborter er i overensstemmelse med abort
loven, S.tid. 2336-2337 (23.2.94). 

6. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om statsrådens syn på 
at tilbud om ultralyd til alle gravide fører til en 
utsortering av mennesker med funksjonsfeil, S.tid. 
2337-2339 (23.2.94). 

7. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad, fram
satt av Solveig Sollie om at Statens helsetilsyn har 
tolka § 2 i lov om svangerskapsavbrot slik at sju
kehusa ikkje har lov til uoppfordra å gi informa
sjon til ahortsøkjande om ulike rådgivningskon
tor, S.tid. 2569-2570 (16.3.94). 

8. Sp.spm. fra Solveig Sol/ie om utlysing av bevil
gede midler til tilskudd til opplysningstiltak, fore
byggelse av uønskede svangerskap m.v., S.tid. 
2570-2571 (16.3.94). 

9. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når lovproposisjo
nen om jordmortenesta som ei obligatorisk delte
neste i kommunane vil verte lagt fram, S.tid. 2744 
(23.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at far ikke 
har rett til fødselspenger når mor pga. sykdom 
ikke kan ta seg av barnet alene, og å sikre slike 
familier avlastning og hjelp, S.tid. 3296-3297 
(4.5.94). 

11. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det 
grunna folketrygdrefusjonane Jøner seg for sjuke
husa å behandla ufriviljug barn/ause framfor ven
tetidspasientar, S.tid. 3850-3851 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 omfolket1ygd. 

(Overføring av fødselspengerett til far ved mors 
sykdom; utsettelse av stønadsperioden for fødsels
og adopsjonspenger ved sykdom.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 4, Innst. O. 12, O.tid. 115 
(14.12.93), Besl. O. 24, L.tid.l3 (17.12.93). Lov av 
20. desember 1993. 

2. Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. (Kunstig 
befruktning, forskning på befruktede egg, preim
plantasjonsdiagnostikk, fosterdiagnostikk, gene
tiske undersøkelser etter fødselen, genterapi.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 220, Innst. O. 67, O.tid. 
513-570 (13.6.94), Besl. O. 73, L.tid. 33-39 
(17.6.94). Lov av 5. august 1994. 
(26 forslag i Odelstinget, hvorav 8 forslag sendt 
Stortinget. l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt. 
Komiteens innst. om en melding om erfaringen 
med abortloven bifalt. 9 forslag i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
(Jf. li, 3- ll.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269- 1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 
614 Tiltak for stoffmisbrukere 

717 Til gjennomføring av lov om svangerskaps

avbrodd 

718 Handlingsprogram for redusert spedbarns

dødelighet 

2650 Sykepenger 

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

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under programområdet 

28 Fødselspenger. 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 58, S.tid. 1683 
(19.12.94). 

2. Forslag fra Kåre Gjønnes, Anne Enger Lahnstein 
og John Alvheim til ny§ 95 a i Grunnloven. (Vern 
om liv og menneskeverd.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 17, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 88, S.tid. 2535-2583 
(14.3.95). 
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(Forslaget ikke bifalt med 99 mot 31 stemmer.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om å vurdere et tillegg 
til lov om svangerskapsavbrudd slik at fosterets 
menneskeverd og samfunnets plikt til å verne om 
dette kommer til uttrykk i lovens formålsparagraf. 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 138, S.tid. 
3278, 3279 (11.5.95) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i bebudet melding om erfaringer med 
abortloven. 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at Volvat medisins

ke senter har tatt i bruk en ny prøverørsmetode 
uten at søknad om tillatelse er behandlet og inn
vilget, S.tid. 1577-1578 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om utbedring 
av ventilasjonsanlegg ved Aker sykehus for å 
kunne gi de fødende tilbud om bruk av lystgass, 
S.tid. 1917-1918 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erna Solberg, framsatt av Siri Frost 
Sterri om at helsepersonell ved sykehusene skal 
føre opplysninger om bl.a. seksuell/egning i pro
tokoll/journal ved svangerskapsavbrudd, S.tid. 
2108- 2110 (1.2.95). 

4. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh, framsatt av Sonja 
Sjø/i om gravides valgmuligheter mellom helse
stasjon og privatpraktiserende leger med ansatt 
jordmor, samt refusjonsordningene for svanger
skapsarbeid, S.tid. 2239-2240 (15.2.95). 

5. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold, framsatt av Jan 
Tore Sanner om organisasjonen Livsrett og Men
neskeverds informasjonsarbeid faller innenfor 

rammene for bevilgninger til informasjonsvirk
somhet for å forebygge uønskede svangerskap, 
S.tid. 2240-2241 (15.2.95). 

6. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om leger i kommune
helsetjenesten skal kunne reservere seg mot å hen
vise pasienter til svangerskapsavbrudd o.l., slik 
kommunelegen i Nesseby i Finnmark har gjort, 
S.tid. 2471-2472 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Eli Solli ed Øveraas om at kvinner i 
utdanningspermisjon ikkje kjem inn under re glane 
for svangerskapspermisjon, S.tid. 2614-2615 
(15.3.95). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om når helsemi
nisteren vil tillate kunstig befruktning ved bruk av 
mikroprøverørsteknikken, S.tid. 2759-2760 
(29.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk 

bruk av bioteknologi. (Godkjenningsordning for 
behandlingsformer innenfor kunstig befruktning.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 594, Innst. O. 51, O.tid. 
695-698 (1.6.95), Besl. O. 61, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 30. juni 1995. 

2. Endring i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse 
andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmid
delmisbrukere i institusjon.) 
(Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. 
med Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens 
helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 627, Innst. O. 68, O.tid. 
795-806 (8.6.95), Besl. O. 76, L.tid. 58 (13.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 
(2 forslag fra H vedr. engangsstønad ved fødsel 
bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

614 Tiltak for rusmiddelmisbrukere 
717 Til gjennomføring av lov om svangerskaps

avbrudd 
718 Handlingsprogram for redusert spedbarns-

dødelighet 
2650 Sykepenger 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP vedr. AAN-kon
torene bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under programområde 28 

Fødselspenger i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 74, S.tid. 1671, 
1686-1687 (12.12.95). 

2. Erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd m. v. 
(Vedlegg: l. Gjeldende lov, forskrift og veiled
ning. 2. Tidligere politisk behandling av spørsmål 
knyttet til svangerskapsavbrudd og moderne 
medisinsk teknologi. 3. Lovgivning, forebyg
gende arbeid og konsekvenser av medisinsk tek
nologi i de nordiske land. 4. Utvikling i antall 
svangerskapsavbrudd. 5. Undersøkelser foretatt 
av Statens helsetilsyn og landets fylkesleger 
1990-1994. 6. Skjema for begjæring om svanger
skapsavbrudd. 7a. Skjema for protokoll og journal 
om svangerskapsavbrudd. 7b. Veileder for 
skjema. 8. Skjema for Klagenemndas behandling 
av begjæring om svangerskapsavbrudd. 9. Skjema 
for Medisinsk registrering av fødsel. 10. Genetisk 
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fosterdiagnostikk. 11. Ultralyd. Undersøkelser og 
innhentet materiale i forbindelse med bruk av 
ultralyd. 12. Bruk av ultralyd i svangerskapet. 
Konsensusuttalelsen fra Konsensuskonferansen 
28.2.-1.3.95.13. NOU 1994:22- sammendrag av 
høringsuttalelsene. Særskilt vedlegg: NOU 1994: 
22 Bruk av celler og vev fra aborterte fostre. Leder 
Finn Ø. Winther.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 1843, Innst. S. 231, S.tid. 
4138-4186, 4202-4206 (12.6.96). 
(21 forslag; l fra H og FrP om standardisert infor
masjonsskriv bifalt. Resten ikke bifalt. 2 forslag 
fra komiteen bifalt, om evaluering av informasjon! 
rådgivning og reservasjonsrett mot arbeid med 
fosterceller og -vev fra provoserte aborter.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 

nytte midlar budsjettert under svangerskapsføre
byggande arbeid til arbeidet med abortmeldinga, 
S.tid. 1420-1421 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om økonomisk 
støtte til dokumentarfilmen «Et hjerte slår» , laga 
av organisasjonen Livsrett og menneskeverd 
(Trukket tilbake), S.tid. 1423 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om uklare signaler 
vedrørende tannfyllingsmaterialer for gravide, 
S.tid. 1984 (10.1.96). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om reduksjon i antall 
fødestuer, S.tid. 2575-2576 (28.2.96). 

5. Sp.spm. fra Rita Tveiten om iverksetjing av lovre
forma om jordmorteneste i kommunane, S.tid. 
2672-2673 (6.3.96). 

6. Sp.spm. fra Marit Lefdal om kvaliteten på jord
morutdanninga og krav som EØS-avtalen reiser til 
slik utdanning, S.tid. 2691-2692 (6.3.96). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om nødvendige bevilg
ninger til Borgestadklinikken som senter for 
tvangstiltak mot gravide rusmiddelmisbrukere, 
S.tid. 3539-3540 (15.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

614 Tiltakfor rusmiddelmisbrukere 
717 Til gjennomføring av lov om svangerskaps

avbrudd 
718 Handlingsprogram for redusert spedbarns-

dødelighet 
2650 Sykepenger 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP vedr. MN-kon
torene bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 

statsbudsjettet for 1996. (Kap. 2530 Fødselspen
ger og adopsjonspenger.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 51, S.tid. 1717, 
1738-1739 (16.12.96). 

2. Forslag fra Kristin Krohn Devold, Sonja Sjøli og 
Anne lise Høegh om egen takst for jordmor i privat 
praksis som utøver kontroll og undersøkelse av 
gravide. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 22.1.97 fra stats
råd Gudmund Hernes til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1442, Innst. S. 137, S.tid. 
2645-2648, 2651 (7.3.97) og ikke bifalt. 

(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H og KrF om 
nedsettelse av et utvalg til utredning av psykoso
siale forhold, enstemmig bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om atferti

litetsklinikken i Haugesund nyttar 3 befrukta egg 
pr. prøverøyrsbehandling, mot normalt 1-2, S.tid. 
2276-2277 (5.2.97). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om at en kvinne 
taper fødselsstipend fra Statens lånekasse fordi 
hun fødte 27 dager før termin, S.tid. 2448-2449 
(19.2.97). 

3. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å ta initiativ til at 
fødselsmedisin igjen blir en del av grunnutdannin
gen for kirurger, S.tid. 2693-2694 (12.3.97). 

4. Sp.spm. fra Sonja Sjø/i om å gjøre reglene for 
uttak av fedrekvoten i foreldrepermisjonen mer 
fleksible, S. tid. 2705 (12.3.97). 

5. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å følge opp stor
tingsvedtak om at fedre skal få fulle fødselspenger 
uavhengig av morens stillingsbrøk, S.tid. 
2760-2761 (19.3.97). 

6. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om at aborterte 
fostre og navnelister over kvinner som har tatt 
abort, er blitt sendt fra Rikshospitalet til Østre 
Gravlund siden 1972, S. tid. 2877-2878 (9.4.97). 

7. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om pla
nar for at forsking på krybbedød og spedbarns død 
skal halda fram i tråd med sosialkomiteen sin bud
sjettmerknad, S.tid. 3300-3301 (14.5.97). 
(Jf. I, l.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi 

(forbud mot framstilling av arvemessig like indi
vider). (Kloning.) 

(Vedlegg: Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 81 , ref. O.tid. 875 (5 .6.97). 
(Ikke behandlet.) 



-721- Sykdommer 

SYKDOMMER 

Se også: FOLKEHELSE, HELSEVESEN, SYKEHUS 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

716 3 716 Kreftregisteret 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia

triske pasienter 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Interp. fra Einar Olav Skogholt om forsikringssel
skapenes praksis med å utelukke funksjonshem
mede og andre store søkergrupper som represen
terer en forsikringsmessig risiko. S.tid. 
3545-3554 (20.5.94). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Forslag fra John Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om å be Regjeringen foreslå en trygdefinansie
ringsordning for pasienter som lider av raskt 
fremskridende eller alvorlig periodontitt. 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 642, Innst. S. 119, S.tid. 
3679-3683 (24.5.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen til vurdering i melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp og SV ikke 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Ka/and om tiltak for at jenter og 

kvinner som utvik/ar anoreksi eller bulimi kan få 
eit høveleg behandlingstilbod, S.tid. 734-735 
(17.11.93). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om krav om inn
tektsskatt av behandlingskostnader i Sverige som 
Castro! Norge som arbeidsgiver vil dekke for en 

kreftsyk pasient i Telemark som fikk avslag om 
trygderefusjon. (Trukket tilbake), S.tid. 1943 
(19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at sta
dig fleire kvinner med muskel- og slitasjesjukdo
mar fell utanfor ein definisjon som gir rett til tryg
deytingar, S. tid. 2574-2576 (16.3.94). 

4. Sp.spm. fra William Engseth om ordningen med 
legehenvisning for å få refusjon for behandling 
hos kiropraktor, og ønsket om å utnytte kiroprak
torer i behandling av sykdommer i muskel- og 
skjelettsystemet, S. tid. 3423-3425 (11.5.94). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Mel tveit Kleppa om å syta 
for at fleire kvinner som lir av beinskjørheit, får 
tilvist relevante medisinar på blå resept, S.tid. 
3428-3429 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om når departementet 
vil setja i verk handlingsplanen for born og unge 
med allergiske plagar, S.tid. 3429-3431 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å sikre kreftpasienter 
raskere behandling ved Regionsykehuset i Trond
heim, S. tid. 3847-3848 (1.6.94). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om en vur
dering av de to spesialtilbudene for lungesyke, 
Granheim lungesykehus og Glittre sanatorium, 
innenfor et samlet tilbud til pasientgruppen, S.tid. 
3848-3849 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smitte

vemloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 2 Lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (Smitteloven). Børge 
Krogsrud og Christian Lerche.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 123, Innst. O. 37, O.tid. 
274-303 (25.5.94), Besl. O. 44, L.tid. 26 
(10.6.94). Lov av 5. august 1994. 
( 6 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Ot.prp. 91 for 1992-93 (ny fremsettelse).) 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

716 3 716 Kreftregisteret 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia

triske pasienter 

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

den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

2. Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en 
bedre helsetjeneste. 
St.meld. 50 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 165, S.tid. 3731-3802 (7.6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(38 forslag; 2 bifalt - fra Sp, H, KrF og FrP om 
folketrygdfinansiering av 6 spesialsykehus, og fra 
Sp og SV om handlingsplaner for helsepersonel-

!utdanning; l fra RV og l fra Ellen Christiansen 
sendt Regjeringen. 31 forslag fra komiteen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om den nye celle

giftkuren Taxol og faren for begrensninger i bruk 
fordi legemiddelet er svært kostbart, S.tid. 
1918-1919 (18.1.95). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om vedtaket om 
ikke å tillate Feiringklinikken å ta i bruk laserbe
handling for pasienter med livstruende hjertelidel
ser, S.tid. 1919-1921 (18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om endring av 
folketrygdens regler om dekning av utgifter som 
gir urimelige utslag når en sykdom også medfører 
tannbehandling, S.tid. 2469-2471 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om revurdering av 
planene for HSSO, tidligere Vanførehjemmet 
Ottestad i Hedmark, hvor nedleggelse fører til at 
pasienter over hele landet mister et tilbud for reha
bilitering av dysmelirammede barn og polios
kadde, S.tid. 3210-3212 (10.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

716 3 716 Kreftregisteret 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia

triske pasienter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra John Alvheim om at prøveprosjektet 

som er planlagt for åpen hjertekirurgi og ballong
behandling ved Rogaland sentralsykehus, utført 
av Feiringklinikken, blir gjennomført. 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 2300 (8.2.96) - utsatt, 
2414-2418 (20.2.96), S.tid. 2641-2656, 
2656-2657 (29.2.96) og ikke bifalt. 
(l forslag fra Sp ikke bifalt. Etter dissens i Presi
dentskapet ble Dok. 8-forslaget vedtatt behandlet 
uten forutgående komitebehandling, i samsvar 
med forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav 
c.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at blå

reseptordninga er ei viktig side av fordelingspoli
tikken, og om gjeldande regelverk ivaretek dette 
omsynet, S.tid. 305-307 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tuberkulose
kontroll av utlendinger som søker oppholdstilla
telse i Norge, S.tid. 2942-2943 (20.3.96). 

3. Sp.spm. fra Laila Ka/and om tiltak for å førebyg
gje auke i astma og bronkitt hjå barn, S.tid. 
3369-3370 (8.5.96). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om feildiagnosti
sering fra patologiske avdelinger for brystkreft, 
S.tid. 3529-3530 (15.5.96). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om behandling av 
brystkreft som er diagnostisert ved Sentralsykehu
set i Rogaland, S.tid. 3720-3721 (29.5.96). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at ledere for 
organisasjoner for homofile har gitt uttrykk for at 
homofile ikke skal behøve å underrette sine sex
partnere om at de er HIV-smittet, S.tid. 
3722-3723 (29.5.96). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om innføring av vak
sinasjon mot hjernehinnebetennelse blant alle 
ungdomsskoleelever, S.tid. 3723-3725 (29.5.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

716 3 716 Kreftregisteret 
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykia-

triske pasienter 
(l forslag fra H om en redegjørelse om stråleska
der etter brystkreftbehandling ved Radiumhospi
talet bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 

vedtak nr. 54/96 av 4. oktober 1996 om endring av 
protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid innan 
folkehelsa. 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 54/96 
av 4.10.96 2. Europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 645/96 EF av 29.3.96. 3. Europaparlaments
og rådsavgjerd nr. 646/96ÆF av 29.3.96. Inntatt i 
innst.: Uttalelse fra utenrikskomiteen 19.2.97.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 126, S.tid. 
2645, 2651 (7.3.97). 

2. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen 
utrede spørsmålet om å etablere et kompetanse
senter ved et av landets regionsykehus for dia
gnostisering og behandling av MED-pasienter. 
(Vedlegg: Litteraturliste. Vedlegg til innst.: Svar
brev av 18.3.97 fra Sosial- og helsedepartementet 
v/statsråden til sosialkomiteen.) 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 152, S.tid. 
2903-2904, 2905 (15.4.97) og vedlagt protokol
len. (Komiteens forslag om å sikre kompetanse 
ved et av regionsykehusene- enstemmig bifalt.) 

3. Redegjørelse av helseministeren om stråleskade
saken på Radiumhospitalet. 
S.tid. 3061-3071, 3072 (24.4.97) og vedlagt pro
tokollen. (En representant fra hver partigruppe 
fikk anledning til å kommentere redegjørelsen i 
kveldsmøte etter pausen.) 
(Jf. I, 1.) 

4. Forslag fra Annelise Høegh, Valgerd Svarstad 
Haugland, Eva Lian, John Alvheim og Magnar 
Sortåsløkken om å gi folketrygdrefusjon for medi-

siner mot multippel sklerose (MS). 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 2545, Innst. S. 171, S.tid. 
3081-3084, 3090 (28.4.98) og enstemmig bifalt. 
(l forslag fra Ame Haukvik sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. Komiteens 
innst. om et nasjonalt MS-register - enstemmig 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å bidra til 

videreføring av et forskningsprosjekt ved Tele
mark Sentralsykehus tilknyttet føflekkreft, S.tid. 
1523 - 1524 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om at Norge snart er 
det eneste vestlige land som ikke gir refusjon for 
de nye lovende medikamenter for MS-pasienter, 
S.tid. 2176-2177 (29.1.97). 

3. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at hel
seministeren i ein omtale av Stortinget sitt vedtak 
om medisinar mot beinskjørhet på blå resept har 
synt til brøyting og strøing i gatene, S.tid. 
2177-2178 (29.1.97). 

4. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om oppret
telse av private klinikker for utførelse av gentester 
som kan avsløre disposisjoner for ulike sykdom
mer og lidelser, S. tid. 2277-2278 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Rita Tveiten om refusjon for nødven
dig kreftbehandling knytt til rekonstruksjon av 
kjeve og tannsett, S.tid. 2352-2353 (12.2.97). 

6. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om midler til å gjen
nomføre den planlagte masseundersøkelsen av 
brystkreft i forsøksfylkene Rogaland, Hordaland, 
Akershus og Oslo, S.tid. 2500 (26.2.97). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Radium
hospitalet kun kan dekke 50 pst. av nødvendig 
strålebehandling pga. apparatur- og personalman
gel, S.tid. 2874-2875 (9.4.97). 

8. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om et nasjonalt kom
petansesenter for ME-pasienter, som lider av 
postviralt utmattelsessyndrom, f.eks. ved Hauke
land sykehus, S.tid. 2918-2919 (16.4.97). 

9. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å imøtekomme 
behandlingsbehovet for revmatikere, i lys av stor 
spesialistmangel og nedbygging av tilbudet ved 
det nye Rikshospitalet, S.tid. 2919-2920 
(16.4.97). 
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SYKEHUS 

Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, HELSEVESEN 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93 ). 
Budsjett~kap.: 

701 Forsøks~ og effektiviseringsvirksomhet 
730 3730 Nytt Rikshospital 
734 3734 Det Norske Radiumhospital 
737 3737 Barnesykehus 
760 Fylkeskommunenes helse~ og sosialtjeneste 

(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 34.) 
2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 

enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 730, stillinger.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93 ). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Overføring av midler til kap. 572 Utgifts
utjevnende tilskudd til fylkeskommuner i forbin
delse med avvikling av stykkprisforsøket ved sy
kehus i Hordaland.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 5. Tillegg l, S.tid. 1595-1596 (9.12.93). 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortås
løkken om lovfestede minstestandarder for sosial
og helsetjenestene i kommunene. (Eldre- og syke
omsorg; økonomisk sosialhjelp.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 9.2.94 fra 
helseministeren.) 
Dok. 8: 5, ref. S.tid. 428, Innst. S. 88, S.tid. 
2698-2720 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen 
til vurdering i proposisjon om velferdsordninger 
og melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
oversendelse til Regjeringen bifalt.) 

3. Forslag fra John Alvheim pva. FrP oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1994: <<Det henstilles til 
Regjeringen å fremme egen lov om pasientrettig
heter knyttet opp mot folketrygden.» S.tid. 

2979-2980 (21.4.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 21. mars 1994: «Det henstilles til 
Regjeringen å endre kriteriene i forskrifter av 
25. juli 1990 om ventelisteregistre og prioritering 
av pasienter slik at ventelistegarantien omfatter 
flere pasientgrupper, deriblant rusmiddelmisbru
kere.» S.tid. 2980 (21.4.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

5. Prosjekt Nytt Rikshospital, status og tilleggsfunk
sjoner. (Sykehotell; barnekirurgi; lokalisering av 
ortopediteknisk verksted; reguleringssaken; trik
kefremføring; parkeringsløsning.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 3353, lnnst. S. 193, S.tid. 
4549-4556, 4560-4561 (16.6.94) og bifalt med 
78 mot 25 stemmer. 
(7 forslag, hvorav 6 ikke bifalt og l fra Sp og FrP 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å sikre syke

husene refusjon for nødvendige undersøkelser ved 
utredning av pasienter, i lys av strid mellom Førde 
trygdekontor og Sentralsjukehuset i Sogn og Fjor
dane om refusjon for computertomografi, S.tid. 
325-326 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å utstyre flere 
sykehus med magnettomografer og andre tiltak for 
å bøte på at kreftdiagnoser stilles senere i Norge 
enn i andre vestlige land, S.tid. 328-329 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Sy/via Kristin Brustad om rutiner for 
innføring og bruk av blodprodukter fra andre 
land, i lys av at Regionsykehuset i Trondheim har 
benyttet et produkt fra det tyske firmaet UB
Plasma, Koblenz, S.tid. 735-736 (17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at staten vil overta 
planarbeidet for et nytt Rikshospital på Gaustad 
for Oslo kommune, S.tid. 1705-1707 (15.12.93). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Hokksund 
Barnesykehus, der halvparten av barna for lengst 
har passert aldersgrensen for opphold ved institu
sjonen, S.tid. 1715-1717 (15.12.93). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at norske sy
kehus skal ha et rullerende beredskapslager for 
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medisiner og medisinsk forbruksmateriell tilsva
rende tre måneders drift, S.tid. 1888-1889 
(12.1.94). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Oslo kom
mune har nektet Rikshospitalet byggetillatelse for 
midlertidig oppføring av en brakke for fire isolater 
for å få økt kapasiteten for benmargstransplanta
sjoner, S.tid. 1965-1966 (26.1.94). 

8. Sp.spm. fra Valgerd Svarstad Haugland om at 
svært mange sykehus leger driver annen medisinsk 
virksomhet ved siden av sykehusjobben og delvis i 
konkurranse med sykehuset, S. tid. 2023-2024 
(2.2.94). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om hvilke konse
kvenser Helsedirektoratets utredningskonklusjo
ner om forholdet mellom pasientvolum og behand
lingskvalitet vil få for organiseringen av norske 
sykehus, S.tid. 2025 - 2027 (2.2.94). 

10. Sp.spm. fra Lars Sponheim, framsatt av May Britt 
Vihovde om minimumskrav til eit forsvarleg sju
kehustilbod for ein region, ut frå at Fylkessjukehu
set på Stord skal påleggast å spare 5 millionar kro
ner i 1994, S.tid. 2027-2028 (2.2.94). 

Il. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om ordningen med 
oppstartingstilskudd for å stimulere kommunene 
til økt utbygging av omsorgsboliger, S.tid. 2230 
(16.2.94). 

12. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om helsetilbudet ved 
Regionsykehuset i Trondheim hvis de vedtatte inn
sparingstiltakene for sykehuset gjennomføres, 
S.tid. 2339-2341 (23.2.94). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Athar Ali 
om at noen pleiere ved Trondheim Alders- og 
Sykeheim som offentlig har kritisert forhold ved 
sykeheimen, nå har fått beskjed om at de har mis
tet sine stillinger, S.tid. 2744-2745 (23.3.94). 

14. Sp.spm. fra Stephen Bråthen om å sikre at an
svarsstrid mellom fylke og kommuner ikke går ut 
over pasientene, som ved nedleggelsen av Kalvild 
psykiatriske sykehjem Lillesand, S.tid. 
2745-2747 (23.3.94). 

15. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om statens til
sidesettelse av Oslos vedtatte reguleringsplan for 
nytt Rikshospital på Gaustad, og å få behandlet 
saken i Stortinget på ny for å samordne viktige 
miljøhensyn, S.tid. 2956-2958 (20.4.94). 

16. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om forholdene for 
fengselsinnsatte med alvorlige psykiske proble
mer, S.tid. 2975-2976 (20.4.94). 

17. Sp.spm. fra Roy N Wetterstad om hvorvidt det er 
anledning til å forby arbeidstakere å røyke uten
dørs i pauser i arbeidstiden, jf. Vest-Agder Sent
ralsykehus og Balestrand kommune, S.tid. 
3425-3426 (11.5 .94). 

18. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 
Oslo bystyre har vedtatt å bygge et mor-barn-sen
ter på Ullevål sykehus, og at det forutsetter at det 
finnes et tilbud om nyfødtkirurgi, S.tid. 
3426- 3428 (11.5.94). 

19. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at det fra fag
lig ansvarlig hold er uttalt at Regionsykehuset i 
Trondheim pga. ressursmangel ikke lenger kan 
ivareta pasientenes faglige sikkerhet, S.tid. 
3452-3454 (18.5.94). 

20. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Inga 
Kva/bukt om at ventetidspasientene ikke får be
handling innen garantitiden ved Regionsykehuset i 
Trondheim pga. innstrammingstiltak fra fylkes
kommunen, S.tid. 3845-3847 (1.6.94). 

21. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å sikre kreftpasienter 
raskere behandling ved Regionsykehuset i Trond
heim, S. tid. 3847-3848 (1.6.94). 

22. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om en vur
dering av de to spesialtilbudene for lungesyke, 
Granheim lungesykehus og Glittre sanatorium, 
innenfor et samlet tilbud til pasientgruppen, S.tid. 
3848-3849 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Ansgar Gabriel

sen og Annelise Høegh om endring i lov av 
19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Venteliste
garanti.) 
Dok. 8: 17, ref. O.tid. 116, Innst. O. 27, O.tid. 
170- 180 (21.3.94) og vedtatt sendt Regjeringen til 
vurdering i melding om helsetjenesten. 
( 4 forslag, hvorav l fra H og FrP og l fra SV ikke 
bifalt. 2 forslag sendt Stortinget, henholdsvis fra 
FrP og fra RV.) 
(Jf. Il, 3 og 4.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

701 Forsøks- og effektiviseringsvirksomhet 
730 3730 Nytt Rikshospital 
734 3734 Det Norske Radiumhospital 
737 3737 Barnesykehus 

760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
(2 forslag bifalt, henholdsvis fra H, SV, KrF og 
FrP og fra H og SV.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Magnar Sortåsløkken om økende priva

tisering av sykehustjenester ved at offentlig an
satte leger driver privat virksomhet. S.tid. 
376-389 (21.10.94). 
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(l forslag fra Magnar Sortåsløkken sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. HI, 14.) 

2. Utnevnelse av direktør for nytt rikshospital. 
(Vedlegg: l . Instruks for fellesstyret for nytt Riks
hospital. (Rikshospitalet, Statens senter for orto
pedi og Oslo Sanitetsforenings Revmatismesyke
hus.) 2. og 3. Brev av 28. juni 1994 og brev av 
l. august 1994 fra Høyres fraksjonsleder i komi
teen til statsråd Christie. 4. Brev av 9. september 
1994 fra Fremskrittspartiets fraksjon i komiteen til 
statsråd Christie.) 
Innst. S. 3, S.tid. 434-469 (25.10.94). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

4. Tilleggsinformasjon fra helseministeren vedr. svar 
i spørretimen den 19. oktober 1994 om vederlags
betalingfor opphold i alders- og sykehjemsinstitu
sjoner. S.tid. 2293-2294 (22.2.95) og vedlagt 
protokollen. (Forslag fra Carl I. Hagen om å sende 
redegjørelsen til sosialkomiteen ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, 1.) 

5. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen 
sørge for at pasienter i norske sykehjem som over 
flere år har betalt for høy egenandel for opphold, 
får tilbakebetalt de urettmessig innkrevde beløp. 
(Beboere med hjemmeboende ektefelle.) 
(Vedlegg til innst.: 3 brev av 1.12.94, 15.2.95 og 
10.3.95 fra helseministeren til sosialkomiteen, og 
brev av 24.3.95 fra helseministeren til saksordfø
rer Ansgar Gabrielsen.) 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 123, S.tid. 
2973-2978 (27.4.95) og enstemmig vedtatt. 
(Jf. forrige sak og Ill, l.) 

6. Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en 
bedre helsetjeneste. 
St.meld. 50 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 165, S.tid. 3731 - 3802 (7 .6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(38 forslag; 2 bifalt - fra Sp, H, KrF og FrP om 
folketrygdfinansiering av 6 spesialsykehus, og fra 
Sp og SV om handlingsplaner for helsepersonel
lutdanning; l fra RV og l fra Ellen Christiansen 
sendt Regjeringen. 31 forslag fra komiteen bifalt.) 

7. Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av 
Pu-refonnen og Trygdeetatens EDB-system. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 210, S.tid. 
4027-4045, 4048-4050 (13.6.95). 
( 5 forslag; 3 ikke bifalt og 2 fra FrP sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. Ko
miteens innst. om å legge oppgavene tiltenkt et 
nytt alkoholtilsyn til Rusmiddeldirektoratet m.v., 
Intervensjons-MR ved nytt Rikshospital m.v. -
bifalt.) 

8. Forslag fra Carl l. Hagen, Jon Alvheim og Jan 

Simonsen om å gjenopprette kapasiteten ved Hau
gesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus på 
det nivå som eksisterte ved årsskiftet 1993/94. 
Dok. 8: 63, ref. S.tid. 2848 (4.4.95). (Ikke behand
let.) 

9. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at et ukjent 

antall eldre over flere år er blitt avkrevd for høy 
egenbetaling for opphold i sykehjem, og tilbake
betaling av disse beløpene, S.tid. 322 (19.10.94). 
(Jf. Il, 4 og 5.) 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Nordland 
Sentralsykehus i Bodø er nektet å operere på 
kveldstid mot en høyere egenandel fra pasienter 
med grå stær, S.tid. 322-323 (19.10.94). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om de uverdige forhol
dene ved Ullevål sykehus, med stengte rømnings
veier og overfylte korridorer, S.tid. 555-556 
(26.10.94). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at Volvat medisins
ke senter har tatt i bruk en ny prøverørsmetode 
uten at søknad om tillatelse er behandlet og inn
vilget, S.tid. 1577-1578 (7.12 .94). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en tvungen 
undertøy- og pyjamasordning ved alders- og syke
hjemmene i Haugesund som betales av beboerne i 
tillegg til bokostnadene, S.tid. 1579 (7 .12.94). 

6. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om den uholdbare si
tuasjonen ved Ullevål sykehus, og å sette Oslo 
kommune i stand til å drive sykehuset forsvarlig, 
S.tid. 1579-1581 (7.12.94). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om utbedring 
av ventilasjonsanlegg ved Aker sykehus for å 
kunne gi de fødende tilbud om bruk av lystgass, 
S.tid. 1917-1918 (18.1.95). 

8. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om den nye celle
giftkuren Taxol og faren for begrensninger i bruk 
fordi legemiddelet er svært kostbart, S.tid. 
1918-1919 (18.1.95). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om vedtaket om 
ikke å tillate Feiringklinikken å ta i bruk laserbe
handling for pasienter med livstruende hjertelidel
ser, S.tid. 1919-1921 (18.1.95). 

l O. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om profesjons
kampen mellom sykepleiere og hjelpepleiere ved 
sykehus i Hedmark, S.tid. 2105-2107 (1.2.95). 

11. Sp.spm. fra Erna Solberg, framsatt av Siri Frost 
Sterri om at helsepersonell ved sykehusene skal 
føre opplysninger om bl.a. seksuell/egning i pro
tokoll/journal ved svangerskapsavbrudd, S.tid. 
2108-2110 (1.2.95). 

12. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om takstsystemet ved 
behandlingsmetoder med ny teknologi, med ek-
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sempel i et prosjekt for screening av diabetisk reti
nopati ved Østfold Sentralsykehus, S.tid. 
2323-2324 (22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Magnar Sortdsløkken om forskjellene 
i brukerrepresentasjon mellom sykehjem og al
dershjem, S.tid. 2619 (15.3.95). 

14. Sp.spm. fra Magnar Sortdsløkken om hva som er 
1 gjort for å rydde opp i forholdene vedrørende 

offentlige leger som tjener store penger på å kon
kurrere med eller selge tjenester til egen arbeids
giver, S.tid. 2691-2693 (22.3.95). 
(Jf. 11,1) 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om de uverdige 
forholdene ved Skarbøvik sykehjem i Ålesund, 
hvor pasientene må legge seg klokka 16 pga. 
manglende ressurser, S.tid. 2757-2759 (29.3.95). 

16. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om revurdering av 
planene for HSSO, tidligere Vanførehjemmet 
Ottestad i Hedmark, hvor nedleggelse fører til at 
pasienter over hele landet mister et tilbud for reha
bilitering av dysmelirammede barn og polios
kadde, S.tid. 3210-3212 (10.5.95). 

17. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om en dramatisk 
økning av mord og forsøk på mord gjort av sinns
lidende personer, samtidig som antall senger i 
psykiatriske institusjoner nærmest er halvert, 
S.tid. 3505-3507 (24.5.95). 

18. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om hel
seplan for Oslo, som ble oversendt departementet 
den 25. mai 1994, og som fremdeles ikke er 
behandlet og godkjent, S.tid. 3590-3591 
(31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11. 95). 
Budsjett-kap.: 

701 Forsøks- og effektiviseringsvirksomhet 
730 3730 Rikshospitalet 
734 3734 Det Norske Radiumhospital 
737 3737 Barnesykehus 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

(3 forslag bifalt - l fra sosialkomiteen vedr. 
ledelse i sykehus, l fra Sp, H og KrF og l fra Sp og 
H. 3 innstillingsforslag fra komiteen bifalt, herav 
2 vedr. folketrygdfinansiering av 3 barnesykehus.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 730.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 (21.11.95). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen, John Alvheim og Jan 

Simonsen om å gjenopprette kapasiteten ved Hau
gesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus på 
det nivå som eksisterte ved årsskiftet 1993/94. 
Dok. 8: 63 (1994-95), ref. S.tid. 2848 (4.4.95), 
Innst. S. 29, S.tid. 1199-1201, 1223-1224 
(21.11.95) og ikke bifalt. 
(2 forslag fra sosialkomiteen enstemmig bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 730 og 760.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

3. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 

Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 85, S.tid. 1670-1671, 1686 (12.12.95). 
(Komiteens innst. om å be Regjeringen vurdere 
konsekvensene av å oppheve avkortingsreglene og 
legge vurderingen fram i statsbudsjettet for 1997 -
enstemmig bifalt.) 

4. Forslag fra John Alvheim om at prøveprosjektet 
som er planlagt for åpen hjertekirurgi og ballong
behandling ved Rogaland sentralsykehus, utført 
av Feiringklinikken, blir gjennomført. 
Dok. 8: 45, ref. S.tid. 2300 (8 .2.96) - utsatt, 
2414-2418 (20.2.96), S.tid. 2641-2656, 
2656- 2657 (29.2.96) og ikke bifalt. 
(l forslag fra Sp ikke bifalt. Etter dissens i Presi
dentskapet ble Dok. 8-forslaget vedtatt behandlet 
uten forutgående komitebehandling, i samsvar 
med forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav 
c.) 

5. lnterp. fra John Alvheim om økningen i antall 
drapssiktede med alvorlige sinnslidelser. 
S.tid. 3404-3417, 3417-3418 (9.5.96). 
(2 forslag fra FrP bifalt med 91 mot 6 stemmer -
vedr. en landsdekkende behandlings- og sikrings
institusjon og en faglig undersøkelseskommisjon 
for drap/alvorlige voldsforbrytelser.) 

6. Forslag fra Annelise Høegh, Ansgar Gabrielsen og 
Oddvard Nilsen om utvidelse av Nytt Rikshospital. 
Dok. 8: 50, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 189, S.tid. 
3695-3699, 3707 (28.5.96) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra H, SV og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

7. Forslag fra Magnar Sortåsløkken om at revmato
logisk avdeling ved Nytt Rikshospital skal ha 45 
senger som tidligere anslått. 
Dok. 8: 42, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 189, S.tid. 
3695-3699, 3707 (28.5.96). (Komiteens forslag 
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om minst 45 senger enstemmig bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget skal 
be Regjeringa om å oppnevne en granskingskom
misjon til å granske Juklerød-saken, fra dens 
begynnelse i striden om nedleggelse av Holtane 
skole og fram til dens avslutning ved Gaustad sy
kehus' handlinger overfor Arnold Juklerød. 
Dok. 8: 70, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 186, S.tid. 
3776-3782, 3783 (31.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. Trygdeetatens EDB-system, prisstopp på legemid
ler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet m.m. 
(Videreutdanning i operasjonsteknikk for hjelpe
pleiere.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 276, S.tid. 
4355-4374,4409-4410 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. ledelse ved 
Nytt Rikshospital bifalt med 63 mot 50 stemmer.) 
(Jf. Ill, 16.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Are Næss om behandlingen av barn 

med leppe-/ganespalte ved Regionsykehuset i 
Tromsø, S.tid. 1419-1420 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om etablering av 
et samarbeid mellom Feiringklinikken og Roga
land sentralsykehus om hjertekirurgi, S.tid. 
1983-1984 (10.1.96). 

3. Sp.spm. fra Odd Eriksen om momsplikt på kjøp av 
tjenester mellom kommunale og fYlkeskommunale 
helseinstitusjoner, S.tid. 1986-1987 (10.1.96). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om en sinnslidende 
fange som ble satt på glattcelle i tre uker fordi 
Østfold sentralsykehus nektet å legge mannen inn 
ved psykiatrisk avdeling, S.tid. 2059-2060 
(17.1.96). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om liberalisering 
av kravet til norskkunnskap for utenlandske pato
loger, S.tid. 2207-2208 (7.2.96). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om tilbud om be
handling av barn og ungdom for spilleavhengig
het ved psykiatrisk avdeling ved Vest-Agder Sent
ralsykehus, S.tid. 2342-2343 (14.2.96). 

7. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om øking i 
antall studieplasser i medisin og psykologi ved 
Universitetet i Bergen ved at sentralsjukehusene i 
Rogaland og Sogn og Fjordane benyttes til den 
kliniske utdanningen, S.tid. 2353-2354 (14.2.96). 

8. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om reduksjon i antall 
fødestuer, S.tid. 2575-2576 (28.2.96). 

9. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om tiltak mot lange 
vakter uten hvile blant leger, S.tid. 2576-2577 
(28.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om offentlig god
kjennelse av private sykehus når faglige og medi
sinske krav er oppfylt, S.tid. 2580-2581 
(28.2.96). 

11. Sp.spm. fra Jan Petersen om innføring av en kom-

binasjon av stykkpris og rammefinansiering for 
sykehusene, S.tid. 2582-2583 (28.2.96). 

12. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å la helseperso
nell benytte lokaler og utstyr ved sykehusene til 
privat virksomhet i fritiden, og gå inn for en nasjo
nal sykehusplan, S.tid. 2584- 2585 (28.2.96). 

13. Sp.spm. fra Thor hild Widvey om pasienters rett til 
valg av sykehus på tvers av fylkesgrenser, S.tid. 
2585-2586 (28.2.96). 

14. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om sikring av norske 
leveransar til Rikshospitalet, S.tid. 2598-2599 
(28.2.96). 

15. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om lovhjemmel 
for kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede 
pasienter ved somatiske sykehus i særlige tilfeller, 
S.tid. 2670-2671 (6.3.96). 

16. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om vedtak om et 
enhetlig ledelsesansvar på alle nivåer i norske sy
kehus, og oppfølging av dette ved Rikshospitalet, 
S.tid. 2671-2672 (6.3.96). 
(Jf. 11, 9.) 

17. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om mangelen på 
tilfredsstillende behandlingsplasser for farlige 
sinnslidende pasienter, S.tid. 2795-2797 
(13.3.96). 

18. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om utprø
ving av nye, nærare og meir forpliktande samar
beid mellom 1.- og 2.-linetenesta i helsesektoren 
ved Fylkessjukehuset i Haugesund og kommunar i 
Rogaland og Hordaland, S.tid. 3104 (17.4.96). 

19. Sp.spm. fra Arne Haukvik om trafikkstøy og par
keringsforhold ved Radiumhospitalet, S.tid. 
3104-3105 (17.4.96). 

20. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om Rikshospita
lets utbetaling for konsulentbistand til en av syke
husets tidligere toppledere, S.tid. 3179-3180 
(24.4.96). 

21. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om kurprisen ved lun
gesykehuset Glittre-klinikken, S.tid. 3370-3372 
(8.5.96). 

22. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om finansiering av 
Modum Bads Nervesanatorium og Granheim Lun
gesenter, S.tid. 3372-3373 (8.5.96). 

23. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om oppretthol
ding av akutt- og fødetilbudet ved Notodden og 
Rjukan sykehus, S.tid. 3373-3374 (8.5.96). 

24. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om feildiagnosti
sering fra patologiske avdelinger for brystkreft, 
S.tid. 3529-3530 (15.5.96). 

25. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om behandling av 
brystkreft som er diagnostisert ved Sentralsykehu
set i Rogaland, S.tid. 3720-3721 (29.5.96). 

26. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om den sterke legespe
sialiseringen, og konsekvenser for lokalsykehus, 
S.tid. 3721-3722 (29.5.96). 

27. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forslag fra fylkes
rådmannen i Rogaland om egenbetaling ved inn
leggelse på sykehus, S.tid. 3872-3873 (5.6.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Utbygging av nytt Rikshospital. (Økt behandlings

kapasitet, nye kontorer og funksjoner, barneha
geutbygging.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11. Tillegg l, S.tid. 1081-1123, 1145 (20.11.96). 
(Jf. neste sak.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

701 Forsøks- og utviklingsvirksomhet 
730 3 7 30 Rikshospitalet 
734 3734 Det Norske Radiumhospital 
737 3737 Barnesykehus 
739 Andre utgifter 
760 Fylkeskommunenes helse- og sosialtjeneste 
761 Kommunenes helse- og sosialtjeneste 

( 4 forslag bifalt; l fra Sp, H og FrP til kap. 734, l 
fra Sp og H og l fra H og FrP til kap. 760, og l fra 
H om en redegjørelse om brystkreftbehandling 
ved Radiumhospitalet. l forslag fra FrP sendt 
Regjeringen. 4 forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. forrige og neste sak, og Il, l og 3.) 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. (Kap. 730 pkt. l og 739.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om å gi Regjeringen full

makt for full drift og full utnyttelse av kapasiteten 
ved sykehusene ut 1996. 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 141, Innst. S. 34, S.tid. 
1081-1123, 1145 {20.11.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. I, 2.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
{Kap. 730, økonomistyringsproblemer m.v.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 67, S.tid. 1717, 
1737-1738 (16.12.96). 

3. Redegjørelse av helseministeren om stråleskade
saken på Radiumhospitalet. 
S.tid. 3061-3071, 3072 (24.4.97) og vedlagt pro
tokollen. (En representant fra hver partigruppe 
fikk anledning til å kommentere redegjørelsen i 
kveldsmøte etter pausen.) 
{Jf. l, 2.) 

4. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997 
under Sosial- og helsedepartementet. {Sykehusle
delse; kap. 730; kap. 734; kap. 760.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 180, S.tid. 
3161-3166, 3184-3186 (6.5.97). 
{l forslag ikke bifalt.) 

5. Riksrevisjonens gjennomgåelse av overordnet 
organisering av prosjektet Nytt Rikshospital. 
(Vedlegg: Rapport - overordnet organisering av 
prosjektet Nytt Rikshospital.) 
Dok. 3: 10, ref. S.tid. 3228, Innst. S. 218, S.tid. 
3617-3618, 3644 (2.6.97). 

6. Sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. (Til
gjengelighet og faglighet.) 
(Vedlegg: Dagens situasjon i spesialisthelsetje
nesten. l. Sykehusstruktur og funksjonsfordeling. 
2. Geografiske variasjoner - utgifter, årsverk og 
behandlingsaktivitet. 3. Regionsykehusenes plass 
i spesialisthelsetjenesten. 4. Kvalitetssikring, 
kompetanseutvikling og forskning. Jf. NOU 1996: 
5 Hvem skal eie sykehusene. Leder: Paul Hel
landsvik. Vedlegg til innst.: Utdrag fra Motmel
ding til «Plan for den somatiske spesialisthelsetje
nesten, Helseregion Nord» og St.meld. 24 
(1996-97).) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 237, S.tid. 
3977-3996,4001-4005 (11.6.97). 
(16 forslag, hvorav l fra H og l fra Sp, H, KrF og 
FrP bifalt. Resten ikke bifalt. 5 forslag til vedtak 
fra komiteen bifalt og l sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

7. Psykiske lidelser og tjenestetilbudene. (Åpenhet 
og helhet.) 
(Vedlegg: l. Psykiske lidelser: Diagnoser, fore
komst og behandling. 2. Psykiatrien i Norden - en 
sammenlikning. Referanser. Jf. NOU 1995: 14 
Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner. Leder 
Britt Venner.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 258, S.tid. 
4274-4285, 4311-4312 (17.6.97). 
(2 forslag fra FrP ikke bifalt. 8 forslag fra komi
teen bifalt.) 

8. Forslag fra Kristin Halvorsen, Børre Rønningen 
og Magnar Sortåsløkken om en femårsplan for 
innføring av enerom på sykehjem ved statlig fullfi
nansiering av investeringskostnadene, og innfø
ring av et eget driftstilskudd til formålet lagt inn i 
inntektssystemet. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 294, S.tid. 
4444-4466,4539 (19.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. KOMMUNENES ØKONOMI Il, 15.) 

9. Ny universitetsklinikk i Trondheim- RIT 2000. 
(Vedlegg: Avtale mellom staten og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune om bygging av ny universitetskli
nikk i Trondheim.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 281, S.tid. 
4474-4477, 4542 (19.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

10. Forslag fra John Alvheim om en overslagsbevilg
ning på 500 mill. kroner for å dekke underskudd 
ved landets sykehus. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra 
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finansministeren til saksordføreren.) 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 2980, 3229, Innst. S. 297, 
S.tid. 4554-4619, 4669 (20.6.97) og enstemmig 
vedlagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Anne lise Høegh og Fridtjof Frank 
Gundersen om pasienters rett til sykehus behand
ling i Norge eller i utlandet når ventetidsgarantien 
er overskredet. 
Dok. 8: 87, ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

12. Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommu
nene m.v. 
(Kap. 760; inndekning fra diverse kap. på pro
gramområde 10 Helsevern og kap. 521 Bosetting 
av flyktninger og tiltak for innvandrere.) 
St.prp. 83. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tilgang til infor

masjon for «Pasientguiden» i Fredrikstad, S.tid. 
71-72 (9.10.96). 

2. M.spm. fra Carl I. Hagen om å gjøre et kjempeløft 
for å få full sykehjemsutbygging, på bakgrunn av 
landets meget gode økonomiske situasjon, S.tid. 
1516-1517 (4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å bidra til 
videreføring av et forskningsprosjekt ved Tele
mark Sentralsykehus tilknyttet føflekkreft, S.tid. 
1523-1524 (4.12.96). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å hindre 
ombygging av enkeltrom til dobbeltrom i sykehjem 
i Harstad kommune i strid med Regjeringens mål 
om enerom, S.tid. 1627-1628 (11.12.96). 

5. M.spm. fra Carl I. Hagen om hvorfor Regjeringen 
ikke vil innføre et årlig driftstilskudd pr. syke
hjemsplass tilsvarende tilskuddet pr. barnehage
plass, S.tid. 2069-2071 (22.1.97). 

6. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å etablere 
kommunale eller interkommunale institusjoner 
for klienter med samme omsorgsbehov, f.eks. barn 
med atferdsproblemer, S.tid. 2180-2181 (29.1.97). 

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om en påstått økt 
eksport av organer fordi Rikshospitalet har redu
sert sin transplantasjonskirurgi pga. ressursman
gel, tross lange ventelister, S.tid. 2276 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om atferti
litetsklinikken i Haugesund nyttar 3 befrukta egg 
pr. prøverøyrsbehandling, mot normalt 1-2, S.tid. 
2276- 2277 (5.2.97). 

9. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om oppret
telse av private klinikker for utførelse av gentester 
som kan avsløre disposisjoner for ulike sykdom
mer og lidelser, S. tid. 2277-2278 (5.2.97). 

10. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om at 
delar av dei statlege oveiføringane til m.a. Hauke
land sjukehus ikkje har blitt brukte slik Stortinget 
meinte, S.tid. 2349-2350 (12.2.97). 

11. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om fram
driftsstatus for planane om bygging av nytt sjuke
hus i Follo-distriktet, S.tid. 2350-2351 (12.2.97). 

12. M.spm. fra Asmund Kristoffersen om henvisning 
av pasienter fra offentlige sykehus til privatklinik
ker, og at offentlig ansatte leger kan ha styreverv 
og eierinteresser i klinikkene, S.tid. 2436-2437 
(19.2.97). 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å medvirke til 
at en plastisk-kirurg fra Bosnia ved Telemark 
sentralsjukehus tar spesialistgodkjennelse uten å 
gjennomgå distriktstumustjeneste, S.tid. 
2443-2444 (19.2.97). 

14. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å dekke kost
nadene for en drosjesjåfør som ble laseroperert på 
synssenteret i Oslo, da det offentliges tilbud var 
omskolering, eventuelt uføretrygd, S. tid. 
2444-2445 (19.2.97). 
(Jf. sak 32.) 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at man i 
Oslo vil sende pasienter til svenske sykehus, som 
vil operere dem før sine egne, enda køene er vel så 
lange som i Norge, S. tid. 2562-2564 (5.3.97). 

16. M.spm. fra Anne/ise Høegh om oppfølging av 
vedtak om at pasienter som har ventet mer enn en 
time ut over timeavtalen ved offentlig poliklinikk, 
skal få tilbake egenandelen, S.tid. 2678-2679 
(12.3.97). 

17. M.spm. fra John Ingolf Alvheim om når Volvat 
Medisinske Senter vil få svar på sin søknad av 
26. januar 1996 om utvidet sengekapasitet, S.tid. 
2680-2681 (12.3.97). 

18. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at den nye 
direktøren ved Rikshospitalet bare et år før Gau
stad-innflyttingen pålegges betydelige ekstraopp
gaver som utvalgsleder for reorganisering av POT, 
S.tid. 2691 (12.3.97). 

19. Sp.spm. fra Laila Ka land om at mange hjelpe
pleiarar i dag ikkje får arbeid på grunn av profe
sjonsstriden i helsesektoren, S. tid. 2691-2692 
(12.3.97). 

20. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om at Senteret for 
lungemedisinsk behandling og rehabilitering, 
Glittreklinikken, ennå ikke har fått svar på sine 
budsjettforslag for 1997, S.tid. 2692-2693 
(12.3.97). 

21. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å ta initiativ til at 
fødselsmedisin igjen blir en del av grunnutdannin
gen for kirurger, S.tid. 2693-2694 (12.3.97). 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om at Radium
hospitalet kun kan dekke 50 pst. av nødvendig 
strålebehandling pga. apparatur- og personalman
gel, S.tid. 2874-2875 (9.4.97). 

23. Sp.spm. fra Eva Lian om å gjøre det enklere å rette 
opp og slette feildiagnose i en journal, S.tid. 
2876-2877 (9.4.97). 

24. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om at aborterte 
fostre og navnelister over kvinner som har tatt 
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abort, er blitt sendt fra Rikshospitalet til Østre 
Gravlund siden 1972, S. tid. 2877-2878 (9.4.97). 

25. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om kvifor 
ein skal bli send frå sitt eige sjukehus til sjukehus i 
andre fylke og møte sine eigne legar igjen der 
m.v., S.tid. 2910-2912 (16.4.97). 

26. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om et nasjonalt kom
petansesenter for ME-pasienter, som lider av 
postviralt utmattelsessyndrom, f.eks. ved Hauke
land sykehus, S.tid. 2918-2919 (16.4.97). 

27. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om å imøtekomme 
behandlingsbehovet for revmatikere, i lys av stor 
spesialistmangel og nedbygging av tilbudet ved 
det nye Rikshospitalet, S.tid. 2919-2920 
(16.4.97). 

28. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at 
mange røntgenapparat ved sjukehusa er for 
gamle, S.tid. 2920 (16.4.97). 

29. M.spm. fra Anne/ise Høegh om atkomst og tra
fikkløsninger tilknyttet det nye Rikshospitalet, S. 
tid. 3294 (14.5.97). 

30. Sp.spm. fra Arne Haukvik om at 526 mill. kr av ei 
løyving på 607 mill. kr som tilskot til omsorgsbu
stader og einerom på sjukeheimar står ubrukt, 
S.tid. 3413-3414 (21.5.97). 

31. Sp.spm. fra Jan Simonsen om hvorfor kommu
nene skal tro på løfter om statlig finansiering av 

renter og avdrag på lån til sykehjemsutbygging, 
uten juridiske garantier, etter HVPU-reformen og 
Reform 97, S.tid. 3553 (28.5.97). 

32. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av Øystein 
Hedstrøm om å gi folketrygden plikt til å betale 
for helsetjenester en arbeidstaker må motta for å 
kunne bli friskmeldt og arbeidsfør igjen, S.tid. 
3553-3554 (28.5.97). 
(Jf. sak 14.) 

33. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av 
Bente Bjørnstad om arbeidsforholdene for spesia
lutdannet helsepersonell ved regionalavdelingen 
ved Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim, 
S.tid. 3749-3750 (4.6.97). 

34. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om ekstra egenandel i 
form av gebyr på betalingsgiro pga. manglende 
mulighet for pasienter til å betale kontant ved 
mange sykehus og poliklinikker, S.tid. 
3750-3751 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om hel

setjenesten i kommunene. (Kommunal betalings
plikt for utskrivingsklare pasienter i sykehus.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 570 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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SYSSELSETTING 

Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3.-6. Brever av 2.11., 5.11., 
9.11. og 1.11.93 fra Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet med svar på spørsmål fra kommunalkomi
teen.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 
561 Kommunale sysselsettingstiltak 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 
591 3591 Arbeidsmarkedstiltak 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-

mede 
231 O Ekstraordinære sysselsettingstiltak 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
(2 forslag fra A bifalt. l forslag fra SV sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

2. Endringer av budsjettforslag for 1994 m.v. under 
Nærings- og energidepartementet- Sysselsetting i 
forbindelse med Glomjjordutbyggingen. (Drifts
sentral i Narvik.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra departementet til 
energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 9. Tillegg 3, S.tid. 1745-1753 (16.12.93), og 
vedlagt protokollen. 
(l forslag ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Miljø

verndepartementet. (Kap. 1442, post 70, etable
ring av plastgjenvinningsanlegg i Folldal.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 2.12.93 fra Miljø
verndepartementet, statsråden, til energi- og mil
jøkomiteen.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 699, Innst. S. 51, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 71 Tilskudd til etablering av 
plastgjenvinningsanlegg i Folldal.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 

1755-1761 (16.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 11. januar 1994 vedrørende fylkeskommu
nens holdning til nedlegging av statlige arbeids
plasser. 
Ref. S.tid. 2002 (1.2.94), og vedlagt protokollen. 

4. Interp. fra Sylvia Kristin Brustad om tiltak for å 
bedre ungdoms levevilkår m.v. S.tid. 3255-3273 
(28.4.94). 

5. Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, 
Jorunn Hageler, Børre Rønningen og Reidar 
Johansen om tiltak for deling av arbeid for å redu
sere arbeidsledigheten. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 3275 (3.5.94) og ikke 
behandlet. 

6. Forslag fra Solveig Sollie og Lars Sponheim om å 
utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsledige>> 
til også å omfatte omsorgspermisjon. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 4159 (9.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om investeringer ved 

Fundia Norsk Jernverk AlS for å sikre arbeidsplas
ser, S. tid. 302-303 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om innstrammingen 
i reviderte forskrifter for ((Vikarplass for arbeids
ledige», tidligere «utdanningsvikariater», S.tid. 
709-711 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en mer fleksibel 
bruk av arbeidsmarkedsmidler, i lys av Elektro
bransjens Samarbeids- og Utviklingsorgan Tele
marks problemer med å skaffe automatikerelever 
lærlingplass, S.tid. 1548-1550 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Bent Hegna om å forhindre at etable
ring av et gjenvinningsanlegg for landbruksplast i 
Folldal rammer Norfoiler på Notodden, S.tid. 
1550-1551 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å stoppe bruken 
av korttidskontraktar og utleigeverksemd, m.a. i 
oljeverksemda, S.tid. 1698-1699 (15.12.93). 

6. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om at nesten en 
tredel av de sivile tjenestepliktige går ut i arbeids
ledighet etter avsluttet tjeneste, S.tid. 2020-2021 
(2.2.94). 

7. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om gjennomføring i 
Norge av den danske modellen for deling av 
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arbeid med arbeidsløse, S.tid. 2224-2225 
(16.2.94). 

8. Sp.spm. fra Eva Lian om å bruke arbeidsledig
hetstrygd i eldreomsorgen, slik at ledige hender 
kan brukes til meningsfylt arbeid, S.tid. 
2225-2226 (16.2.94). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å øke statens inn
sats der staten har et ansvar, slik at levevilkårene i 
Agder-fylkene kan heves opp til landsnormen, 
S.tid. 2226-2228 (16.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at Televerket, region 
Bjørgvin, har tildelt et anbud på graving av grøft i 
Fjærlandstunnelen til Jølster Idrettslag, S.tid. 
2326-2327 (23.2.94). 

Il. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre arbeids
plassene ved Oslo-bedriften Levahn, som kan bli 
nedlagt etter å ha blitt underbudt av tyske Robel/ 
Plasser & Theurer i konkurranse om et NSB-opp
drag, S.tid. 2329-2330 (23.2.94). 

12. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om hvorvidt det 
nå er på gang ny omorganisering i Statkraft som 
kan få betydning for de garantert 32 faste arbeids
plassene i GlomfJord, S. tid. 2454-2455 (2.3.94). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorvidt bruk av 
den såkalte Rana-milliarden i Fundia Norsk Jern
verk er i strid med EØS sitt regelverk, S.tid. 
2459-2460 (2.3.94). 

14. Sp.spm. fra Jørgen Holte om tiltak for å hindre at 
10-15000 arbeidsplassar i næringsmiddelindu
strien blir borte ved ein EU-medlemskap, S.tid. 
2545-2546 (16.3.94). 

15. Sp.spm. fra Morten Lund om følgene av et EU
medlemskap for matvareprisene, samt sysselset
tingen i jordbruket, næringsmiddelindustrien og 
tilknyttede næringer, S.tid. 2546-2547 (16.3.94). 

16. Sp.spm. fra Odd Holten om når et svar kan ventes 
på en søknad om frihavnstatus for Fredrikstad 
havn, nå Borg havn, S.tid. 2557-2558 (16.3.94). 

17. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om hvorfor Handels
og Servicenæringens Hovedorganisasjon ikke er 
representert i Forum for verdiskaping, S.tid. 
2722-2724 (23.3.94). 

18. Sp.spm. fra Aud Gaundal om hvordan de som mis
ter sine arbeidsplasser ved nedleggelsen av Infan
teriets øvingsavdeling Ill på Steinkjer, kan sikres 
arbeid i ny statlig virksomhet, S.tid. 2733 
(23.3.94). 

19. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å benytte ver
diene som gjenstår etter avviklingen av AlS Hor
ten Verft, til ny industri og næringsutvikling i 
Vestfold, S.tid. 2753-2754 (23.3.94). 

20. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om nedtrapping av 
Arbeidsdirektoratets oppfølging av unge mellom 
16 og 19 år når fylkeskommunene ved Reform 94 
får et lovpålagt oppfølgingsansvar, S.tid. 
2832-2833 (13.4.94). 

21. Sp.spm. fra Grethe Fossli om overtidsbruken i 
staten, S.tid. 2848-2849 (13.4.94). 

22. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å få etablert nye 
industriarbeidsplasser i Nydalen i Oslo i 1994 
eller 1995, S.tid. 2849-2850 (13.4.94). 

23. Sp.spm. fra Erna Solberg om at fylkesarbeidskon
toret i Oslo og Akershus har opplyst til firmaet 
Molly Renhold at arbeidsledige kan avslå tilbud 
om arbeid som kun er provisjonslønnet, uten føl
ger for retten til dagpenger, S. tid. 3412-3414 
(11.5.94). 

24. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en uavhengig gjen
nomgang av arbeidskontorenes kontrollrutiner og 
utbetalinger, S. tid. 3414-3415 (11.5 .94). 

25. Sp.spm. fra Morten Lund om at Viking Verftet AlS 
har fått avslag på søknad om tilskudd fra SND til 
et prosjekt i Rissa kommune, S.tid. 3434-3435 
(11.5.94). 

26. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om ansettelse av 
lærere på AMO-sentrene og Regjeringens hold
ning til kontraktører, S. tid. 3448-3450 (18.5.94). 

27. Sp.spm. fra Odd Roger Enoksen om en mulig 
bemanningsreduksjon fra 23 til 15 arbeidsplasser 
ved Statkrafts anlegg i GlomfJord, og Stortingets 
vedtak om 32 varige arbeidsplasser, S.tid. 
3854-3856 (1.6.94). 

28. Sp.spm. fra Morten Lund om å unngå sentralise
ring i næringsmiddelindustrien, i lys av at 65 an
satte ved Stabburet AlS i Trondheim har fått for
håndsvarsel om oppsigelse, S.tid. 3862-3863 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å 

fremme sysselsetting, lov 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke 
til Trygderetten (Samleproposisjon - administra
tive, tekniske og redaksjonelle endringar). 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 234, Innst. O. 48, O.tid. 
340-341 (2.6.94), Besl. O. 51, L.tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 16. juni 1994. 

2. Endringer i forsikringslovgivningen m.v. (Nytt 
system for europeisk arbeidsformidling -
EURES.) 
(Vedlegg: l. Rådsforordning (EØF) nr. 1768/92-
med de endringer og tillegg som følger av vedlegg 
XVII punkt 6 til EØS-avtalen, protokoll l til 
avtalen og avtalen for øvrig. 2. Rådsforordning 
(EØF) nr. 2434/92- med de endringer og tillegg 
som følger av vedlegg V punkt 2 til EØS-avtalen, 
protokoll l til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 273, Innst. O. 68, O.tid. 
610-617 (14.6.94), Besl. O. 77, L.tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget fra FrP ikke bifalt. 2 for
slag i Lagtinget, henholdsvis fra H og fra Sp og 
SV ikke bifalt.) 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 

551 Regional næringsutvikling i fylker og kom-
muner 

561 Kommunale sysselsettingstiltak 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 
591 3591 Arbeidsmarkedstiltak 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-

mede 
2 3 l O Ekstraordinære sysselsettingstiltak 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
(l forslag fra Sp og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under programområdet 

33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1994. 
(Kap. 2541 Dagpenger og kap. 2543 Ytelser til 
yrkesrettet attføring.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 67, S.tid. 
1683-1684 (19.12.94). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 591 Arbeidsmarkedstiltak; kap. 592 
Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem
mede.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 

3. Forslag fra Rita H. Roaldsen og Øystein Djupedal 
om å opprettholde kursstønad for ungdom på 
praksisplass. 
Dok. 8: 20, ref. S.tid. 1841, Innst. S. 107, S.tid. 
2393-2396, 2419-2420 (7.3.95) og enstemmig 
bifalt. 

4. Interp. fra Svein Ludvigsen om tjenesteytende sek
tors rammebetingelser og betydning for fremtidig 
verdiskaping og sysselsetting. S.tid. 2712-2729 
(23.3.95). 
(l forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

5. Interp. fra Tore Nordtun om tiltak for å bevare og 
videreutvikle fagmiljøene tilknyttet oljevirksomhe
ten, med bakgrunn i nedbyggingen som preger 
verksindustri og oljeselskaper på Vestlandet. 
S.tid. 3288-3304 (15.5.95). 
(l forslag fra Tore Nordtun sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm om at 5000 gitte ar
beidstillatelser for utenlandske arbeidere i tids
rommet 15. mai til 31. oktober inndras. 
Dok. 8: 60, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 152, S.tid. 
3487-3489, 3492-3495 (23.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Oscar D. Hill
gaar sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 

OVERSENDT I.) 
(Jf. Ill, 22.) 

7. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
Dok. 8: 77, ref. S.tid. 3555-3557 (30.5.95), og 
vedtatt ikke tatt under behandling i henhold til 
§47. 
(l forslag fra H om å sende saken til kommunalko
miteen ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, 
Jorunn Hageler, Børre Rønningen og Reidar 
Johansen om tiltak for deling av arbeid for å redu
sere arbeidsledigheten. 
Dok. 8: 46 (1993-94), ref. S.tid. 3275 (3.5.94), 
Innst. S. 195, S.tid. 4190-4203, 4277-4278 
(15.6.95) og avvist. 
(9 forslag - ingen bifalt.) 

9. Forslag fra Gudmund Restad og Magnhild Mel
tveit Kleppa om utvidelse av garantien om arbeid 
eller utdanning til ungdom under 2 5 år og adgang 
tilførtidspermisjonfor langtidsledige over 60 år. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 24.4.95 og 
1.6.95 fra hhv. finansministeren og Finansdeparte
mentet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 221, S.tid. 
4306- 4310, 4314 (16.6.95) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Sp, SV, KrF og RV ikke bifalt.) 

l O. Forslag fra Erling Folkvord om endringer i tidsbe
grensingsreglene i arbeidsløysetrygden, bedre 
økonomiske vilkår for arbeidsløse og muligheter 
til å gjennomføre studier og skolegang i ledighets
perioden. 
Dok. 8: 46, ref. S.tid. 2664 (21.3.95). (Ikke 
behandlet.) 

Il. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om endring av sysselsettingslovens § 26 slik 
at det i større grad blir tillatt å drive privat arbeids
formidling. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

12. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om endring av sysselsettings lovens § 2 7 slik 
at det uttrykkelig blir tillatt å drive med utleie av 
arbeidskraft. 
Dok. 8: 79, ref. S.tid. 3399 (18.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

13. Forslag fra Solveig Sollie og Lars Sponheim om å 
utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsledige» 
til også å omfatte omsorgspermisjon. 
Dok. 8: 60 (1993-94), ref. S.tid. 4159 (9.6.94). 
(Ikke behandlet.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å dokumentere 

påstanden om at det blir flere arbeidsplasser ved 
et EU-medlemskap i Utenriksdepartementets hefte 
«Spørsmål og svar om Norge og EU», S.tid. 
546-547 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at l 6-åringer 
som har praksisplass ikke skal få kursstønad 
under opplæringen, S.tid. 1613-1614 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Statoils inngå
else av kontrakt for vedlikehold m. v. med bruk av 
innleid arbeidskraft, med bakgrunn i arbeidsmiljø
regelverket, S.tid. 1849-1850 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om at Oljearbeidernes 
Fellessammenslutning fryktar mange av vedlike
haldsoppdraga i Nordsjøen vil gå til utlandet ved 
at Statoil sender oppdraga ut på anbud. (Trukket 
tilbake), S.tid. 1870 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om Norges 
Eksportråd som arrangerer kurs for norske verk
semder om etablering i utlandet, S.tid. 1915-1916 
(18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om å bidra til at NATEK 
AlS vederlagsfritt får overta Norsk F orsvarstekno
logi AlS sitt anlegg og kontraktar knytta til avde
linga i Narvik, S.tid. 1971-1972 (25.1.95). 

7. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bedre oppfølging 
av prosjektet OSKAR fra arbeidsmarkedsetatens 
side, S.tid. 2085- 2086 (1.2.95). 

8. Sp.spm. fra Børre Rønningen om redusert beman
ning på arbeidskontora er forsvarleg i dagens si
tuasjon, på bakgrunn av store regionale forskjellar 
og ledighetstala for ungdom og langtidsledige, 
S.tid. 2191-2192 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Børre Rønningen om Arbeidsdirekto
ratet som ønskjer å omprioritere midlar frå unge 
til vaksne arbeidsledige, S.tid. 2192-2193 
(8.2.95). 

10. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om kriterier for 
nedleggelse av opplysningssentraler, og hva som 
kan gjøres for å opprettholde sentralen på Tynset, 
S.tid. 2195-2196 (8.2.95). 

11. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hotell Ting Hai 
House i Arendal som ble nedlagt og 19 personer 
arbeidsledige fordi hotellet fikk avslag på søknad 
om arbeidstillatelse for kinesiske kokker, S.tid. 
2220 (15.2.95). 

12. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om bedriftseier Stig 
Drønnen i Ålesund som blir straffeforfulgt fordi 
noen ansatte har arbeidet for mye overtid for å 
sikre bedriften arbeidsoppdrag, S.tid. 2224-2226 
(15.2.95). 

13. Sp.spm. fra Sigvald Oppebøen Hansen om ei inn
stilling frå Telenor Media om å legge ned opplys
ningssentralen i Seljord, S.tid. 2229-2230 
(15.2.95). 

14. Sp.spm. fra Marit Arnstad om de ansatte i Tele
nors opplysningssentraler som ble pålagt taus-

hetsplikt om nedleggingsplanene, S.tid. 
2230-2231 (15.2.95). 

15. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Telenors planer 
om nedleggelse av flere opplysningssentraler har
moniserer med forutsetningene da Televerket ble 
omdannet til AS, S. tid. 2231-2232 (15.2.95). 

16. Sp.spm. fra Astrid Marie Nis tad om å auka syssel
settinga i små og mellomstore bedrifter, S.tid. 
2251-2252 (15.2.95). 

17. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om prosjektet 
«Ungdom i arbeid» i Orkdal, som står i fare for å 
bli nedlagt fordi arbeidsmarkedsetaten har trukket 
seg ut, S.tid. 2301-2302 (22.2.95). 

18. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om to kjente stor
forbrytere som fikk utbetalt over 200 000 kroner i 
lønnstilskudd til bordellvirksomhet fra arbeidsfor
midlingen, S.tid. 2302-2303 (22.2.95). 

19. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om Telenor Media 
AS som planlegger å legge ned opplysningssent
ralen på Finnsnes, S.tid. 2307-2308 (22.2.95). 

20. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om planer om å fjerne 
80-ukersregelen om rett til dagpenger for dimit
terte soldater, S.tid. 2438-2439 (8.3.95). 

21. Sp.spm. fra Olav Akselsen om aukande arbeids
løyse blant innvandrarar samtidig som arbeids
løysetala generelt er på veg nedover, S.tid. 
2439-2440 (8.3.95). 

22. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at det blir gitt 
sesongarbeidstillatelse til 5000 utlendinger for 
jordbær- og hagebruksnæringen samtidig som 
over 150 000 er registrert arbeidsledig, S.tid. 
2593-2594 (15.3.95). 
(Jf. Il, 6) 

23. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Riksrevisjo
nen har avdekket et enonnt forbruk av overtid i 
staten, som omregnet i årsverk betyr mellom 2000 
og 3000 arbeidsplasser, S.tid. 2595-2596 
(22.3.95). 

24. Sp.spm. fra Arne Haukvik om reduksjon i beman
ning ved arbeidsmarknadsetaten, og om ikkje å 
minke bemanninga i dei områda der arbeidsløysa 
stig, som i Oslo og Akershus, S.tid. 2671-2672 
(22.3.95). 

25. Sp.spm. fra Erling Folkvord om fjerning av ferie
tillegget og at lønn fra sysselsettingstiltak ikke 
lenger skal telle ved utregning av dagpenger i 
høringsforslaget til nye arbeidsløysetrygdregler, 
S.tid. 2672-2674 (22.3.95). 

26. Sp.spm. fra Snøfrid Skaare, framsatt av Dag Chri
stopher Weberg om arbeidskontorenes regelverk 
som har medført problemer for arbeidsledige som 
har vært mer interessert i å realisere sine forret
ningsideer enn å stå passivt i ledighetskø, S.tid. 
2854-2855 (5.4.95). 

27. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å innføre retnings
linjer for obligatorisk samordning mellom ar
beidskontor, sosialkontor og trygdekontor, S.tid. 
2872-2873 (5.4.95). 

28. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi om overtidsbruken som 



Sysselsetting -736-

tilsvarer l 00 000 årsverk, og som går ut over både 
den enkelte og samfunnet som helhet, S.tid. 
2954-2955 (26.4.95). 

29. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om personer på att
føring/år mindre utbetalt etter at ansvaret ble flyt
tet fra trygdeetaten til arbeidsmarkedsetaten, S. tid. 
3206-3207 (10.5.95). 

30. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om utbetaling av ar
beidsledighetstrygd til personer som er permittert 
halve dagen, S.tid. 3496-3498 (24.5.95). 

31. Sp.spm. fra Erling Folkvord om etterbetaling av 
lønn til personer på KAJA-tiltak som får mindre 

enn 15 prosent opplæring i tiden på KAJA, S.tid. 
3498-3499 (24.5.95). 

32. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om avslag 
på søknader om d bruka utdanningsvikariat for å 
ta yrkesteori og få naudsynleg praksis til å ta fag
brev etter § 20 i lov om fagopplæring, S.tid. 
3559-3560 (31.5.95). 

33. Sp.spm. fra Erling Folkvord om forslag til samar
beidsavtale mellom arbeidsmarkedsetaten og sa
sia/etaten, som kan medføre at arbeidsløse sosial
hjelpsmottakere blir kasteballer mellom etatene, 
S.tid. 3562-3563 (31.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: I. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
551 Regional næringsutvikling i fylker og kom-

muner 
590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 
591 359 l Arbeidsmarkedstiltak 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-

mede 
2 3 l O Ekstraordinære sysselsettingstiltak 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
(3 forslag bifalt- fra Sp, H og KrF vedr. KAJA
tiltak, fra SV vedr. omsorgsvikariater og fra KrF 
vedr. ekstraordinære sysselsettingstiltak.) 
(Jf. Il, 4 .) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 

Lund om endring av sysselsettingslovens § 26 slik 
at det i større grad blir tillatt å drive privat arbeids
formidling. 
Dok. 8: 78 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 6, S.tid. 681-696, 700 (7.11.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. de to neste sakene.) 

2. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om endring av sysselsettingslovens § 27 slik 
at det uttrykkelig blir tillatt å drive med utleie av 
arbeidskraft. 
Dok. 8: 79 (1994-95), ref. S.tid. 3399 (18.5.95), 
Innst. S. 16, S.tid. 681-696, 700-701 (7 .11.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

3. Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i 
Geneve 1994. (Konvensjon 175 og rekommanda
sjon 182 om deltidsarbeid; drøfting av privat ar-

beidsfonnidling.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statlige dele
gasjon. 2. Norsk og engelsk tekst for: Konvensjon 
nr. 175. Rekommandasjon nr. 182.) 
St.meld. 36 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 30, S.tid. 681-696, 701 (7.11.95). 
(Jf. de to foregående sakene.) 

4. Forslag fra Solveig Sollie og Lars Sponheim om å 
utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsledige» 
til også å omfatte omsorgspermisjon. 
Dok. 8: 60 (1993-94), ref. S.tid. 4159 (9.6.94), 
Innst. S. 35, S.tid. 1225-1265 (22.11.95) og ved
lagt protokollen. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. I, l.) 

5. Endringer i bevilgninger under programområde 33 
Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995. (Kap. 2543 
Ytelser til yrkesrettet attføring.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 82, S.tid. 1671, 
1687 (12.12.95). 

6. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 551; kap. 561 Kommunale sysselset
tingstiltak; kap. 3591 ; kap. 592.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 922, Innst. S. 76, S.tid. 1711, 
1719-1721 (14.12.95). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord om endringer i tidsbe
grensningsreglene i arbeidsløysetrygden, bedre 
økonomiske vilkår for arbeidsløse og muligheter 
til å gjennomføre studier og skolegang i ledighets
perioden. 
Dok. 8: 46 (1994-95), ref. S.tid. 2664 (21.3 .95), 
Innst. S. 80, S.tid. 1715, 1722 (14.12.95) og vedlagt 
protokollen. 
(l forslag fra H om å avvise Dok. 8-forslaget ikke 
bifalt.) 

8. Forslag fra Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild 
Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmel
ser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne ti l å 
ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og 
derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselset
ting. 
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Dok. 8: 2, ref. S.tid. 39, Innst. S. 130, S.tid. 
2844-2851, 2866-2867 (14.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. lnterp. fra Inger Lise Husøy om utviklingen innen 
informasjonsteknologien og dens virkninger for 
samfunns- og næringsliv, herunder verdiskaping 
og sysselsetting. 
S.tid. 3752-3766, 3767-3768 (30.5.96). 
(2 forslag, herav l fra V om avgiftsskjerming av 
multimedieutstyr sendt finanskomiteen og l fra H 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

l O. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram forslag om generasjons
kontrakter som innebærer rett til nedtrapping av 
arbeidstiden fram mot pensjonsalder for eldre ar
beidstakere, kombinert med arbeidsdeling med 
ungdom uten tidligere arbeidserfaring.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

11. Forslag fra Morten Lund pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om at langtidsledige 
over 60 år gis tilbud om alderspensjon.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

12. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen utvikle en ordning med tiltaksgaranti 
innen 6 mnd. for ledigmeldte arbeidstakere over 
55 år.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

13. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til rette for jobbgaranti innen 
12 mnd. for ledigmeldte arbeidstakere over 55 
år.» 
S.tid. 4560, 4606 (20.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

14. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 11. juni 1996: «Regjeringa vert 
oppmoda om å sørgj e for at personar som har gått 
arbeidsledige ut heile dagpengeperioden får til
taksgaranti.» 
S.tid. 4560, 4606-4607 (20.6.96), og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

15. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 11. juni 1996: «Det henstilles til 
Regjeringa å foreta en kritisk gjennomgang av ar
beidsmarkedsstatistikken med sikte på at statistik
ken skal gi et fullstendig bilde av den reelle ar
beidsløsheten. Det er spesielt viktig at statistikken 

gir korrekte tall for langtidsledighet og for ar
beidsløse som støtes ut av trygdesystemet.» 
S.tid. 4561, 4607 (20.6.96). 
(Jf. IV, l.) 

16. Forslag frå Tetje Riis-Johansen og Magnhild Mel
tveit Kleppa om å sikra fleire arbeid gjennom meir 
fleksibel bruk av midlane til arbeidsmarknadstil
tak. 
Dok. 8: 96, ref. S.tid. 3783 (31.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om omstruktureringen av 

Televerket som førte til mange oppsigelser, og 
Telenors innleie av vikarer, S.tid. 930-931 
(15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om tap av 
arbeidsplassar ved fusjoneringa mellom Postgiro 
og Norges Postbank, S.tid. 2151-2152 (31.1.96). 

3. Sp.spm. fra Arild Lund om enkelte arbeidskonto
rers tilbakeholdenhet med å godkjenne inntak av 
vikarer når ansatte i bedrifter får permisjon for 
etterutdanning, S.tid. 2203 (7.2.96). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om mulighet for å 
velge sosial stønad fremfor arbeid, S.tid. 
2445-2446 (21.2.96). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om endring i lovverket 
slik at norskopplæring for fremmedspråklige kan 
kombineres med dagpengerettigheter, S.tid. 
2566-2567 (28.2.96). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om innskrenkinger i 
trygderettigheter og arbeidsplasser til personer 
som mottar trygd, S.tid. 3129-3130 (17.4.96). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om Regjeringens ar
beidsmarkedsopplæring og bedriftenes problemer 
med å få arbeidskraft med rett kompetanse, S.tid. 
3174-3175 (24.4.96). 

8. Sp.spm. fra Morten Lund om sysselsettingsmålfor 
SNDs virksomhet, S.tid. 3533-3534 (15.5.96). 

9. Sp.spm. fra Syver Berge om tiltak for dei langtids
ledige, S.tid. 3716-3717 (29.5.96). 

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

(dagpenger under arbeidsledighet), i lov 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i 
visse andre lover. 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 290, Innst. O. 77, O.tid. 
434-446,463-471 (11.6.96), Besl. O. 76, L.tid. 41 
(18.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(21 forslag i Odelstinget, hvorav 14 sendt Stortin
get (3 sendt Regjeringen, resten ikke bifalt), og 3 i 
Lagtinget, ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 10-15; FOLKETRYGD 10-18.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet og 
Finans- og tolldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og arbeids
departementet: l. Stillingsvedlegg.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 

551 Regional næringsutvikling i fYlker og kom-
muner 

590 3590 Arbeidsmarkedsetaten 
591 3591 Arbeidsmarkedstiltak 
592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-

mede 
231 O Ekstraordinære sysselsettings tiltak 
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
(3 forslag bifalt- l fra H, SV og KrF vedr. etab
lererstipend, l fra Sp og KrF vedr. kap. 2310 og 1 
fra RV vedr. PedLog og lese- og skrivevansker. 
Komiteens innst. vedr. Revita og jobbskapings
prosjekter bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag frå Terje Riis-Johansen og Magnhild Mel

tveit Kleppa om å sikra fleire arbeid gjennom meir 
fleksibel bruk av midlane til arbeidsmarknadstil
tak. 
Dok. 8: 96 (1995 - 96), ref. S.tid. 3783 (31.5.96), 
Innst. S. 35, S.tid. 1547-1554, 1561 (5.12.96) og 
avvist. 
(3 forslag, hvorav 1 fra Sp og KrF og l fra SV ikke 
bifalt. l forslag fra H sendt Regjeringen - REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i stats
budsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeids
departementets ansvarsområde. (Kap. 590/3590 
og 591.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 44, S.tid. 1560, 
1562- 1563 (5.12.96). 

3. Regjeringsprotokollene for tidsrommet l. januar 
1996-30. juni 1996. (Bruk av forskriftshjemler; 
utleie av arbeidskraft.) 
Ref. S.tid. 342, Innst. S. 111, S.tid. 2306-2307, 
2324 (6.2.97). 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt 
vedtak nr. 56/96 av 28. oktober 1996 om endring 
av protokol/31 til EØS-avtala om EFTA-statane si 
deltaking i EURES. (Informasjonsnettverk- euro
peisk samarbeid på sysselsettingsområdet.) 
(Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 56/96 
om samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter. Inntatt i innst.: Uttalelse fra utenriksko
miteen 5.2.97.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 116, S.tid. 
2466-2467, 2480 (20.2.97). 

5. lnterp. frå Unn Aarrestad om å sikre nasjonale 
næringsinteresser og dei tilsette sine rettar overfor 

multinasjonale selskap ved oppkjøp. 
S.tid. 3769-3776 (4.6.97). 

6. Framlegg frå Børre Rønningen om å be Regje
ringa snarest å legge fram ei sak om tiltaksgaran
tien og dagpengar for langtidsledige som har gått 
ut dagpengeperioden pr. l. januar 1997. 
Dok. 8: 53, ref. S.tid. 2635, Innst. S. 226, S.tid. 
3821-3822, 3824 (6.6.97) og vedlagt protokollen. 

7. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å endre 
dagens regelverk slik at det åpnes for å gi midlerti
dige arbeidstillatelser til utenlandske arbeidsta
kere som ønsker å arbeide i private hjem på mid
lertidig basis. 
Dok. 8: 78, ref. S.tid. 3228, Innst. S. 238, S.tid. 
3822-3825 (6.6.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp, SV og KrF 
ikke bifalt. l forslag fra H sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

8. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om at langtidsledige 
over 60 år gis tilbud om alderspensjon .» 
S.tid. 4038, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

9. Forslag fra Morten Lund pva. Sp, SV og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at de nye reglene for 
arbeidsmarkedstiltak m. v. for langtidsledige blir 
gjort gjeldende fra og med l. januar 1997.» 
S.tid. 4038, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

l O. Forslag fra Morten Lund pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at ledige skal omfattes 
av tiltakstilbudet når de har vært i arbeid i minst 
36 måneder i løpet av de fem siste årene.» 
S.tid. 4038, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

Il. Forslag fra Morten Lund p va. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at ledige skal omfattes 
av det nye tiltakstilbudet når de har hatt en årlig 
inntekt på minimium 3 G i tre av de fem siste årene 
før dagpengeperioden startet.» 
S.tid. 4038, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

12. Forslag fra Morten Lund pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at det for langtidsledig 
som går ut av en 3-års dagpengeperiode, eller 80 
+ 13 + 80 uker, og som ikke kommer inn under 
garantien, vurderes som søker ut fra medisinske 
eller andre kriterier er aktuell for yrkesrettet attfø
ring.» 
S.tid. 4038-4039, 4095 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

13. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
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fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn følgende:- Kvalifise
ringsgrunnlagfor tiltak etter 3 år (80x2) settes til 
minimum 2 G - tilsvarende 82000 kroner - da 
dagpengeperioden tok til. - Ledige som har en 
avgrensing på dagpengeperioden på 78 uker har 
rett til tilbud om tiltak dersom inntekten da dag
pengeperioden startet var på minimum l G- til
svarende 41000 kroner.» 
S.tid. 4039, 4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

14. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at arbeidsmarkedseta
ten skal gi følgende tilbud til de langtidsledige. 
Arbeidsmarkedsopplæring, AMO-kurs eller til
svarende og/eller vikariat/engasjement og en utvi
det KAJA-ordning.» 
S.tid. 4039, 4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

15. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1997: «Stortinget ber 
Regjeringa kome med framlegg om straks tiltak og 
endring ar i lov om folketrygd og i lov om tiltak til 
å fremme sysselsetting som inneheld følgjande: l) 
Det ytast heile eller graderte dagpengar til trygdet 
som har hatt arbeidsinntekt i sist avslutta kalen
derår, eller eit gjennomsnitt av dei siste tre 
avslutta kalenderår, på minst l G. 2) ... 3) .. .4) ... 5) ... 
6) ... » 
S.tid. 4039, 4096 (12.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

16. Forslag fra Erling Folkvord om etterbetaling til 
mottakere av yrkesmessig attføring som fra 
l. august 1994 fikk redusert sine ytelser på grunn 
av ei forskrift som gikk på tvers av Stortingets 
vedtak og forslag om at forskrifta skal endres i 
samsvar med Stortingets vedtak. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 3073 (24.4.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om beregninger fra Sta

tistisk sentralbyrå om at innvandringen må økes 
betydelig i årene fremover for å opprettholde 
nåværende befolkningsstruktur, S.tid. 68-69 
(9.10.96). 

2. M.spm. fra Eilef A. Meland om at oppskrivning av 
kronen pga. oljeøkonomien er i ferd med å bli den 
største trusselen mot arbeidsplasser i fastlands
økonomien, S.tid. 1995-1996 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om vilkåra i syssel
settingstilbodet for dei som har gått ut dagpenge
perioden utan å ha fått arbeid, S.tid. 2174 
(29.1.97). 

4. M.spm. fra Tore Nordtun om tiltak innenfor den 
økonomiske politikken for å få arbeidsledigheten 
ytterligere ned, S.tid. 2265-2266 (5.2.97). 

5. M.spm. fra Morten Lund om en snarlig evaluering 

av energiloven og energimarkedet, da arbeids
plasser er i fare pga. høye kraftpriser, S.tid. 
2267-2268 (5.2.97). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at ein arbeidslaus 
vert utestengt frå dagpengar i åtte veker fordi ho 
sa opp den tidlegare jobben, då ho ikkje fekk løn i 
samsvar med tariff, S.tid. 2274 (5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvor saken vedr. 
prøveordning med omsorgsvikariat står, og hvilke 
prøvefylker som er valgt ut, S.tid. 2274-2275 
(5.2.97). 

8. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om å la bedriften 
«Arbeid, produksjon og opplæring» i Moss 
komme inn under ordningen praksisplass med 
kursstønad, som er en viktig del av oppfølgings
tjenesten, S.tid. 2275 (5.2.97). 

9. M.spm. fra Per-Kristian Foss om arbeidet med et 
etisk reglement for offentlig ansatte legers arbeid 
utenom arbeidstiden, og om oppmykning av for
midlings- og utleiebestemmelsene for helseperso
nell, S.tid. 2439-2440 (19.2.97). 

10. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at en arbeidssøker 
ble fratatt dagpenger for 8 uker etter ikke å ha del
tatt i et informasjonsmøte på arbeidskontoret pga. 
vanskelige vær-og føreforhold, S.tid. 2442-2443 
(19.2.97). 

11. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem, framsatt av Einar 
Steensnæs om å heve taket på antall yrkesvalg
hemmede som kan få jobbe i stedet for å motta 
trygd, i lys av at Fretex i Rogaland må avvikle 
deler av bedriften, S.tid. 2559-2560 (5.3.97). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at eldre langtidsle
dige konkurrerer med flyktninger og ungdom 
under 25 år som får særskilte lønnstilskudd, S.tid. 
2560 (5.3.97). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at opptjenings
grunnlaget for nye dagpenger ikke lenger skal 
omfatte inntekt fra vikarplass, KAJA, sysselset
tingstiltak i offentlig sektor m. v., S.tid. 
2560-2561 (5.3.97). 

14. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Einar Steensnæs om at yrkeshemmede etter ny for
skrift ikke lenger skal få opparbeide dagpengeret
tigheter i jobben (fase 2) i arbeidsmarkedsbedrift, 
S.tid. 2689-2690 (12.3.97). 

15. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å bidra til at Tele
nors nye 180-avdeling blir gjenopprettet på Finns
nes, slik at de som ble oppsagt for to år siden, får 
tilbud om nytt arbeid, S.tid. 2696 (12.3.97). 

16. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om at etablerersti
pendmidler omfordeles fra Oslo og Akershus til 
andre fylker, slik at enda flere søkere i de to fyl
kene får avslag, S.tid. 2872-2873 (9.4.97). 

17. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å sikre at tappe
rivirksomheten til Arcus AS i Trondheim blir vide
reført, etter styrevedtak om nedleggelse, S.tid. 
2920-2921 (16.4.97). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre produksjo
nen og ingeniørmiljøet ved Kværners anlegg i 
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Lodalen i Oslo, på bakgrunn av bedriftens nedleg
gingsplaner, S.tid. 2921-2922 (16.4.97). 
(Jf. INDUSTRI Ill, 14.) 

19. M.spm. fra Anders C. Sjaastad om utleie av helse
personell, på bakgrunn av en anbefaling fra byrå
det i Oslo om å la Manpower leie ut 500 sykepleie
re i Oslo, Akershus og Østfold i inntil 5 år, S.tid. 
3006-3007 (23.4.97). 

20. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å gripa inn, med 
heimel i konsesjonsvilkåra frå 1993, mot nedleg
ging av dropsproduksjonen ved Freia etter at 
CSM overtok Malaco, S.tid. 3135 (30.4.97). 

21. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å hindre nedleg
gelse av Kværner Kimek a.s i Kirkenes, S.tid. 
3135-3136 (30.4.97). 
(Jf. sak 23.) 

22. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å medverka til at 
ein kontrakt om bygging av opptil seks nye fregat
tar for Sjøforsvaret går til norske verft, S.tid. 
3136-3137 (30.4.97). 

23. M.spm. fra William Engseth om initiativer fra 
Regjeringen i forhold til planene om å stoppe virk
somheten ved Kværner Kimek i Kirkenes, S.tid. 
3189 (7.5.97). 
(Jf. sak 21.) 

24. M.spm. fra Unn Aarrestad om at dei fleste av dei 
l 00 arbeidsplassane ved Exide Sønnak i Horten 

kan verte nedlagde, og konsesjonsvilkåra då den 
amerikanske eigaren overtok i 1994, S.tid. 3195 
(7.5.97). 

25. M.spm. fra Inge Myrvoll om å sørge for at Stortin
gets vedtak om desentralisering av arbeidsplasser 
innenfor Telenor blir fulgt opp, da sentraliserin
gen stadig fortsetter, S.tid. 3293-3294 (14.5.97). 

26. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om midlar til 
PedLog-kursa, som hjelper menneske med lese
og skrivevanskar, S. tid. 3299-3300 (14.5.97). 
(Jf. I, l.) 

27. Sp.spm. fra Morten Lund om å sikre at havbruks
næringa beholder sitt preg som en distriktsnæring 
med lokale, aktive eiere, S.tid. 3557-3558 
(28.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å 

fremme sysselsetting. (Utvidet myndighet til å gi 
forskrifter; langtidsledige på arbeidsmarkedstil
tak; dagpengeordningen.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 575, Innst. O. 94, O.tid. 
876-883, 899-900 (6.6.97), Besl. O. 114, L.tid. 
58 (10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(10 forslag i Odelstinget, alle sendt Stortinget 
(ingen bifalt). l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 8- 15 og FOLKETRYGD Il, 9-12.) 
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SÆRAVGIFTER 

Se også: AVGIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJETTET, 
TOLL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 

2. Avgiftsvedtakfor 1994. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 6.11.93 fra fi
nansministeren til As stortingsgruppe og brev av 
4.11.93 fra International AIR Transport Associa
tion (IATA) til finanskomiteen.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1111-1168 (26.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5508 COr avgift i petroleumsvirksomheten på 

kontinentalsokkelen 
5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 

m.v. 
5526 Avgift på alkohol 
5531 Avgift på tobakkvarer 
5536 Avgift på motorvogner m.m. 
5537 Avgift på båtmotorer 
5541 Avgift på elektrisk kraft 
5542 Avgift på mineral- og smøreolje 
5544 Avgift på kull- og koks m. v. 

5545 Miljøavgifter i landbruket 
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. 
5556 Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie drikke-

varer m.m. 
5557 Avgift på sukker m. v. 
5558 Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer 

m.m. 
5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst

nere m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Avgift på charterreiser med fly og på flyging 

av passasjerer til utlandet 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi-

velse av lyd eller bilder m. v. 
(51 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF, V og RV 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I og l forslag fra Sp, H, KrF og FrP 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2 og STATSBUDSJETTET I, 34.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom-

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning 
5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater 

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

den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

2. Endring i vedtak av 26. november og 17. desem
ber 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av 
motorvogn (autodieselavgift). 
St.prp. 61, ref. S.tid. 4697, Innst. S. 207, S.tid. 
4934 (30.9.94). 
(Jf. I, 2 og STATSBUDSJETTET I, 34 og li, 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å øremerke en del 

av tobakksavgiften til å forebygge røyking, S.tid. 
1584 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om å revurdere 
avgiftsnivået på tobakk, i lys av at det har skapt 
grobunn for organisert kriminalitet, S.tid. 
2330-2331 (23.2.94). 

3. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om å 
redusere eingongsavgifta på spesialkonstruerte 
bi/ar som forureinar mindre enn andre bi/ar, 
S.tid. 2446-2447 (2.3.94). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å redu
sera skadelege utslepp frå flytrafikken, m.a. 
nitrøse gassar, S.tid. 2958-2959 (20.4.94). 

5. Sp.spm. fra Stephen Bråthen om avgiftskrav på 
170000-300000 kr til kjøpere av britiske terreng
biler fordi selgeren, en verkstedeier i Oslo, har 
bedrevet svindel med chassisnumre, S.tid. 
3292-3293 (4.5.94). 

6. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om hva som er gjort 
for å hindre ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, og 
intensivering av kontrollen, S.tid. 3421 (11.5.94). 

7. Sp.spm. fra Arild Hiim om tiltak for å forhindre 
helseskader pga. tilsetningsstoffer i avgiftsfri die
sel, S.tid. 3421-3422 (11.5.94). 

8. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en urimelig bi/av
gifts praksis, illustrert ved at en kvinne risikerer 
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70 000 kr i avgift på bilen hun tok med hjem fra 
USA, fordi hun glemte å melde flytting dit, S.tid. 
3835-3837 (1.6.94). 

9. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at en forskrift kan 

hindre toll- og avgiftsfri bruk av utenlandsregist
rert bil under ferieopphold i Norge når en av fami
liens forsørgere har midlertidig opphold i utlandet, 
S.tid. 3838-3839 (1.6.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning 
5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater 

3. A vgiftsvedtak for 199 5. 
(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1417-1467 (11.11.94). 
Budsjett-kap. : 

5506 Avgift på arv og gaver 
5508 COr avgift i petroleumsvirksomheten på 

kontinentalsokkelen 
5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 

m.v. 
5526 Avgift på alkohol 
5531 Avgift på tobakkvarer 
5536 Avgift på motorvogner m.m. 
5537 Avgift på båtmotorer 
5541 Avgift på elektrisk kraft 
5542 Avgift på mineral- og smøreolje 
5544 Avgift på kull- og koks m. v. 
5545 Miljøavgifter i landbruket 
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. 
5556 Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie drikke-

varer m.m. 
5557 Avgift på sukker m. v. 
5558 Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer 

m.m. 
5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst-

nere m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Avgift på flyging av passasjerer til utlandet 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi-

velse av lyd eller bilder m. v. 
(53 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans J. Røsjorde og Fridtjof Frank 

Gundersen om å be Regjeringen legge frem en 
stortingsmelding om en helhetlig bilpolitikk. 

(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 12.5.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2292, 2532-2533, Innst. S. 
219, S.tid. 4325-4388, 4423 (19.6.95) og ikke 
bifalt. 
(l forslag fra H og Stephen Bråthen ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om mulighet for å gjen

nomføre bransje- eller foretaksspesifikkefritakfor 
alminnelige/generelle skatter og avgifter ved et 
EU-medlemskap, S.tid. 535-536 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om Farsund kom
munes problemer med å få nødvendig dokumenta
sjon fra Tollvesenet på innkrevd trafikkavgift på 
Farsund havn ved de avregninger som finner sted, 
S.tid. 1571-1572 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om å sikre videre 
drift ved PLM Moss Glassverk når det gjelder pro
duksjon og gjenvinning av glass i Norge, S.tid. 
1628-1629 (14.12.94). 

4. Sp.spm. fra Børre Rønningen om bortfallet i trans
portstøtta for bensin og diesel er eit signal om at 
Regjeringa gjev opp å ha ein offentleg, samordna 
distriktspolitikk, S.tid. 1892-1893 (18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å 
stoppe salet av farga diesel til fargestoffa er god
kjende som ikkje-skadelege, S.tid. 1911-1912 
(18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tihak for å bed
re rammebetingelsene i transportnæringen etter at 
en rekke europeiske land innførte nye motorve
gavgifter fra årsskiftet, S.tid. 2237-2238 
(15.2.95). 

7. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om fritak for 
investeringsavgift på hogstmaskin i skogbruket, 
som gir fordeler til denne driftsformen på bekost
ning av manuell hogst, S.tid. 2313-2315 
(22.2.95). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende grense
handelslekkasje til Sverige, som for en stor del 
skyldes høye drivstoffavgifter i Norge, og krav om 
redusert bensinavgift fra bensinforhandlere og for
brukere, S.tid. 2315-2316 (22.2.95). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om fritak for 
investeringsavgift for skogsmaskiner, som fører til 
en favorisering på bekostning av mer arbeidsin
tensive hogstmetoder, S.tid. 2457-2459 (8 .3.95). 

1 O. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om regler for beta
ling av årsavgift for avskiltede biler, S.tid. 
2605-2606 (15.3.95). 
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11. Sp.spm. fra Morten Lund om at fylkesmannen har 
pålagt Bjugn kommune å oppheve et vedtak om 

redusert renovasjonsavgift for pensjonister og 
uføre, S.tid. 3019-3021 (3.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1996. 

(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 884-891, 898-919 
(10.11.95). 
Budsjett -kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 

m.v. 
5526 Avgift på alkohol 
5531 Avgift på tobakkvarer 
5537 Avgift på båtmotorer 
5541 Avgift på elektrisk kraft 
5545 Miljøavgifter i landbruket 
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. 
5556 Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie drikke-

varer m.m. 
5557 Avgift på sukker m.v. 
5558 Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer 

m.m. 
5563 Avgift på honorarer til utenlandske kunst-

nere m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Avgift på flyging av passasjerer 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi

velse av lyd eller bilder m. v. 
( 49 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning 
5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet og Land
bruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 

4. Avgiftsvedtak for 1996. Endringer av kjøretøyav
giftene m.v. 
(Vedlegg: Avgiftsmessig klassifisering av kjøre
tøy - Beskrivelse av dagens system. Vedlegg til 
innst.: Drivstofforbruket som beregningsgrunnlag 
for engangsavgift istedenfor motorens maksimale 
effekt eller slagvolum.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 701, Budsjett-innst. 

S. 13. Tillegg l, S.tid. 1576-1602, 1603-1622 
(8.12.95). 
Budsjett-kap.: 

5508 COravgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 

5536 Avgift på motorvogner m.m. 
5542 Avgift på mineralolje m.v. 
5544 Avgift på kull og koks m.v. 

(43 forslag, herav 3 bifalt- l fra Sp, H, KrF, V og 
Stephen Bråthen og 2 fra Sp, KrF og V. De øvrige 
ikke bifalt. 3 forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Stortinget 30. mai 1996: «Stortinget ber Regjerin
gen endre grunnlaget for innkreving av avgift på 
radio- og fjernsynsmateriell slik at multimediaut
styr tilknyttet datamaskiner skjermes for avgif
ten.» 
Budsjett-innst. S. IV, S.tid. 4651-4711, 4752 
(21.6.96), og bifalt med 74 mot 54 stemmer. 
(Jf. INDUSTRIUTBYGGING Il, 7; STATSBUD
SJETTET Il, 15.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen om opprettelsen av et 

Statens Miljøfond som gir tilskudd til drift og 
investeringer som medfører et bedre miljø og at 
alle miljøbegrunnede avgifter tilføres dette fondet. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 15.3.96 fra Miljø
verndepartementet v/statsråden til energi- og mil
jøkomiteen.) 
Dok. 8: 29, ref. S.tid. 2127, Innst. S. 159, S.tid. 
3057-3060 (29.3.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 18. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringen legge til grunn at tonnasjeavgiften 
skal holdes på et internasjonalt konkurransedyktig 
nivå.» 
S.tid. 4636, 4715 (21.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. SJØFART IV, 6.) 

Ill. Spørsmil: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om det finnes en lov

hjemmel for Kristiansund kommune sitt vedtak om 
å avgiftsbelegge Kristiansund Småbåt/ag for dis
ponering av sjøarealer, og om en slik avgiftsbeleg
ging er ønskelig, S.tid. 307-308 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om fritak for særavgiften på 
honorar til utenlandske kunstnere, S. tid. 
1984-1985 (10.1.96). 
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3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om ny avgift på fritids
båter, S.tid. 2346-2347 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om vurdering av 
COravgift for gasskraftverk ut fra prinsippet om 
kostnadseffektivitet, S.tid. 3109-3110 (17.4.96). 

5. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om forutsetninger for 
at de to gasskraftverkene Naturkraft AS har søkt 
konsesjon for, skal være bedrifts- og samfunns
økonomisk lønnsomme, S.tid. 3122-3123 
(17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om vek/årsavgiften for 
sirkusbiler, S.tid. 3183 (24.4.96). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om NHO som bevisst 
har lekket konklusjoner fra Grønn skattekommi
sjon før utvalgets innstilling er offentliggjort, 

S.tid. 3875-3876 (5.6.96). 
(Jf. sakene 8 og 10.) 

8. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen, framsatt av Gud
mund Restad om det er korrekt at finansministeren 
har instruert departementets medlem av Grønn 
skattekommisjon om å gå imot en utvidelse av 
COravgiften, S.tid. 3878 (5.6.96). 
(Jf. sakene 7 og 10.) 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak for å redu
sere den økende handelslekkasje til Sverige, S.tid. 
3878-3879 (5.6.96). 

l O. Spm. ved møtets slutt fra Erik Sol heim om Regje
ringens handlemåte overfor Grønn skattekommi
sjon, S.tid. 4098-4105 (10.6.96). 
(Jf. sakene 7 og 8.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Avgiftsvedtakfor 1997. 

(Vedlegg til St.prp. l for Finans- og tolldeparte
mentet: 2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. V ed legg inntatt i innst.: Brev 
av 24.10.96 fra Finans- og tolldepartementet til 
Høyres stortingsgruppe vedr. avgiftsfritak for ver
neverdige fartøyer m. v.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 873-889, 894-927 
(15.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5508 Avgift på utslipp av C02 i petroleumsvirk

somhet 
5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer 

m.v. 
5526 Avgift på alkohol 
5531 Avgift på tobakkvarer 
5536 Avgift på motorvogner m.m. 
5537 Avgift på båter m. v. 
5541 Avgift på elektrisk kraft 
5 54 2 Avgift på mineralolje m. v. 
5544 Avgift på kull og koks 
5545 Miljøavgifter i landbruket 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikke-

varer m.v. 
5557 Avgift på sukker 
5558 Avgift på kullsyrefrie, alkoholfrie drikkeva-

rer m.v. 
5563 Honoraravgift m. v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Avg(ft på flyging av passasjerer 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengi-

velse av lyd eller bilder m. v. 
(85 forslag, herav l fra Sp, KrF og V bifalt. l for
slag fra finanskomiteen vedr. lassbærere for tøm
mer bifalt. Komiteens innst. om avgiftsøkning for 
kombibiler ikke bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning 
5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5571 Totalisatoravgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 5571.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 70, S.tid. 1603, 
1613 (10.12.96). 

2. lnterp. fra Øystein Hedstrøm om avgiftsbelastnin
gen på norsk lastebiltransport, og bedre konkur
ranseforhold. 
S.tid. 3093-3100, 3117 (29.4.97). 
(l forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og 
Kristin Krohn Devold om å bedre rammevilkårene 
for aktivt eierskap og familiebedrifter gjennom 
endringer i delingsmodellen og arveavgiften. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finans
ministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 290, S.tid. 
4554-4619, 4669-4670 (20.6.97) og avvist. 
( 6 forslag, hvorav l ikke framsatt og resten ikke 
bifalt.) 
(Jf. SKATTER IV, 12.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tove Kari Viken, framsatt av Erlend 

Grimstad om oppfølging av finanskomiteens 
uttalelser om fritak for omregistreringsavgift ved 
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bedriftsomorganiseringer som ikke innebærer 
reelt eierskifte, S.tid. 73-74 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om EFTAs 
overvåkingsorgan ESA skal avgjera det norske 
avgiftssystemet for drikkevareemballasje, S.tid. 
1375-1376 (27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å redusere 
grensehandelslekkasjen, i lys av forslag i salde
ringsproposisjonen om avgiftsøkning for alkohol, 
tobakk og bensin, S.tid. 1528-1529 (4.12.96). 

4. M.spm. fra Erna Solberg om eksportrettet indu
stris evne til å tåle høyere energiavgifter av den 
typen Grønn skattekommisjon har foreslått, f.eks. 
på COTutslipp, S.tid. 2172 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å stanse handelslek
kasjen i grenseområdene, der situasjonen er dra-

matisk etter kronestyrkelsen og avgiftsøkningene 
etter budsjettforliket, S.tid. 2283-2284 (5 .2.97). 

6. M.spm. fra Thorhild Widvey om hva som er 
Regjeringens politikk i spørsmålet om å avgiftsbe
legge bruk av gass i samferdselssektoren, S.tid. 
2553-2555 (5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om store 
forskjeller ved beregning av dokumentavgift ved 
tinglysing når barn bygger bolig på foreldrenes 
eiendom uten at tomt skilles ut, S.tid. 2882 
(9.4.97). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å bidra til klar
het i de langsiktige rammebetingelsene for PLM 
Moss Glassverk på avgiftsfronten, S.tid. 
3756-3757 (4.6.97). 
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TELEKOMMUNIKASJONER 

Se også: KOMMUNIKASJON, KRINGKASTING, POST, TELEVERKET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1370 4370 Statens teleforvaltning 
13 71 Statens teleforvaltningsråd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Årsmelding for Datatilsynet 1992. 

(Vedlegg: l. Lov 9. juni 1978 nr. 48 om personre
gistre m.m. 2. Lov 11. juni 1993 nr. 78 om endrin
ger i lov om personregistre m.m. ( fjernsynsover
våkning). 3. Forskrift 21. desember 1979 nr. 22 i 
medhold av lov om personregistre m.m.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1878, Innst. S. 105, S.tid. 

3010-3017 (21.4.94). 
(2 forslag fra V bifalt. Tilråding fra komiten om en 
stortingsmelding om problem ved ny telekommu
nikasjonsteknologi bifalt.) 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam
ferdselsdepartementet. (Videreføring av regule
ringsfondsordningen for Statens teleforvaltning.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 2576, Innst. S. 120, S.tid. 
3347-3350 (9.5.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å pålegge Telever

ket å gi alle kabel-tv-operatører, inkludert TBK 
Kabel-TV AlS, like vilkår mht. priser på linjeleie 
og tilgang på linjekapasitet, S.tid. 3283 (4.5.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1380 4380 Statens teleforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endra løyvingsvedtak m. v. for 1994 under Sam

ferdselsdepartementet. (Endr. budsjett Statens 
teleforvaltning.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

2. Forslag fra Johanne Gaup pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 8. juni 1995: «Det hen
stilles til Regjeringen å utrede opprettelse av kon
trollordninger for å kontrollere innhold i videoer 
på bestilling, dataspill og dataprogrammer som 
overføres i telenettet.» 
S.tid. 4264, 4287 (15.6.95), og oversendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag fra Leif J. Sevland pva. H oversendt fra 
Odelstinget 8. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen om å legge frem for Stortinget en detaljert 
fremdriftsplan for avmonopolisering av telesekto
ren i Norge.» 

S.tid. 4264-4265, 4287 (15.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Leif J. Sevland pva. H oversendt fra 
Odelstinget 8. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen legge frem et forslag til hvilke tjenester som 
skal inngå i definisjonen «basistjenester» og gi en 
vurdering av hvordan disse kan bibeholdes i et 
avmonopolisert marked.» (Teletjenester) 
S.tid. 4265, 4287 (15.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Leif J. Sev land pv a. H oversendt fra 
Odelstinget 8. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen om å medvirke til en upartisk gjennomgang av 
kostnadsnivået ved de ulike teletjenestene i Nor
ge.» 
S.tid. 4265, 4287 (15.6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

6. Forslag fra Leif J. Sevland pva. H oversendt fra 
Odelstinget 8. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen fremme forslag til organisering og mandat for 
Statens teleforvaltning med bakgrunn i de gjel
dende ordninger i henholdsvis Storbritannia og 
Sverige.» 
S.tid. 4265, 4287 (15 .6.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag oversendt fra Odelstinget 8. juni 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge fram 
for Stortinget snarest en konsekvensutredning ved 
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at Telenor og Statens teleforvaltning legges til to 
forskjellige departementer.» 
S.tid. 4265, 4287-4288 (15.6.95) og bifalt med 59 
mot 54 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 8. juni 1995: «Det henstilles til Regje
ringa å utrede Statens teleforvaltnings ressurser og 
muligheter til å håndheve konsesjonsvilkårene. 
Stortinget ber Regjeringa legge fram forslag til til
tak for nødvendig opprustning av Statens telefor
valtning i forhold til de oppgavene som skal ivare
tas.» 
S.tid. 4265, 4288 (15.6.95) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, l.) 

9. Personvern og telekommunikasjon. 
St.meld. 33, ref. S.tid. 3304 (15.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om oppfylling av Stor

tingets forutsetninger om et landsdekkende mobil
telefonnett ved utdeling av konsesjon til et kon
kurrerende selskap innenfor GSM-systemet, S.tid. 
1857-1858 (11.1.95). 

2. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om en intensjons
avtale mellom Telenor og NSB vedrørende NSBs 
fiberkabelnett, S.tid. 2196 (8.2.95). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy, framsatt av Sigrun 
Eng om 12 kontrakter for leveranser av telefon
sentraler fra Alcatel Telecom Nonvay AS til Kina 
som står i fare på grunn av mangel på blandede 
kreditter, S.tid. 2618-2619 (15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om rådsresolusjonen 
om liberalisering av telekommunikasjonsinfra
strukturen, som skal drøftes i Stortinget før den 
blir tatt opp i EØS-komiteen i Brussel, S. tid. 
2962-2963 (26.4.95). 

5. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Telenors planer 
om å effektivisere den manuelle ekspedisjonen ved 
landets kystradiostasjoner, som bl.a. vil ramme 
lyttevaktrommene ved Vardø og Ørlandet, S.tid. 
3212-3213 (10.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om telekommunikasjon. 

Ot.prp. 36, ref. O.tid. 594, Innst. O. 66, O.tid. 
810-846 (8.6.95), Besl. O. 79, L.tid. 58-59 
(13.6.95). Lov av 23. juni 1995. 
(17 forslag i Odelstinget, hvorav 6 sendt Stortinget 
(herav l fra Sp, H og KrF og l fra RV sendt Regje
ringen). l forslag til innstilling sendt Stortinget 
(bifalt). 10 forslag ikke bifalt. 4 forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2-8.) 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
l 380 4380 Statens teleforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Personvern og telekommunikasjon. 

St.meld. 33 (1994-95), ref. S.tid. 3304 (15.5.95), 
Innst. S. 24, S.tid. 1381-1387, 1390 (28.11.95). 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Lars Sponheim pva. V oversendt fra 
Stortinget 6. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen vurdere å opprette et eget teknisk sertifise
rings- og rådgivningsorgan for sikrere dataløs
ninger, som kan bistå bl.a. Datatilsynet i teknolo
giske sider av personvernspørsmål.» 
Innst. S. 24, S.tid. 1381-1387, 1390 (28.11.95) og 
vedtatt sendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons-

systemet Mercure for FNs miljøprogram UNEP; 
endr. bev. på kap. 1463 Regional og lokal planleg
ging og kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Sta
tens kartverk.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 

4. Forslag fra Jan Simonsen om å gi kabeloperatø
rene anledning til kringkasting i kabelnett. 
Dok. 8: 34, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 191, S.tid. 
3830- 3831, 3850 (4.6.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

5. Avvikling av resterende eneretter i telesektoren. 
(Endr. fra 1.11.96 for mobilkommunikasjonsområ
det, for bruk av alternativ infrastruktur og kabel
tv-nett til konkurransetjenester og for telekstjenes
ten; oppheving av resterende eneretter fra 1.1.98; 
maksimalpriser på leide linjer og taletelefoni fra 
1.1.97; krav fra funksjonshemmede; myndighets
overføring til Administrasjonsdepartementet i kla
gesaker av konkurransemessig art; reorganisering 
av Eutelsat, In te l sat og Inmarsat.) 
(Vedlegg: l. Nett og infrastruktur i Norge. 2. 
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Utviklingen av telereguleringen i EU og EØS. 3. 
Fakta om frekvenser.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 284, S.tid. 
4439-4465, 4492-4493 (19.6.96). 
(7 forslag, herav l fra SV om en samarbeidsavtale 
for statlig nettinfrastruktur sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
1. Sp.spm. fra Jan Simonsen, framsatt av Øyvind 

Vaksdal om konfliktene mellom Norwaco og 
kabel-TV-selskapene, S.tid. 45-46 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Lars Sponheim om Aukrust-utvalgets 
innstilling vedrørende telefonkontroll også omfat
ter telekommunikasjon via Internett, S.tid. 
2594-2595 (28.2.96). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey, framsatt av Per
Kristian Foss om initiativ til en alternativ infra
struktur for telesektoren, S.tid. 2952-2953 
(20.3.96). 

4. Sp.spm. fra Magnar Sætre om Telenor AS sitt nye 
lånefinansieringsopplegg. (Trukket tilbake), S.tid. 
3003 (27.3.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap. : 
130 l Forskning og utvikling m. v. 
1380 4380 Statens teleforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. Resultatet av forhandlingene om grunnleggende 

teletjenester i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) og samtykke til undertegning av Fjerde 
protokoll til Generalavtalen om handel med tje
nester (GATS). 

(Vedlegg: l. Fjerde protokoll til GA TS i engelsk 
og norsk tekst. 2. Norge - bindingsliste. Norges 
tilleggsforpliktelser.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 210, S.tid. 
4318, 4398 (18.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders C Sjaastad om når og hvordan 

Stortinget vil få seg forelagt anbefalingene fra 
Aukrust-utvalget vedr. telefonkontroll tilknyttet 
moderne telekommunikasjonssystemer, S.tid. 
2002-2003 (15.1.97). 
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TELEVERKET 

Se også: KOMMUNIKASJON, TELEKOMMUNIKASJONER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Samferdselsdepartementet 
og dets etaters deltakelse i aksjeselskaper m.v.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032-1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 

Il. Alminnelige saker: 
l. Grong kommune sender uttalelse datert 21. april 

1994 vedrørende omdannelse av Televerket som 
aksjeselskap. 
Ref. S.tid. 3275 (3.5.94), og vedlagt protokollen. 

2. Tilknytningsform for samferdselsbedriftene. (NSB 
og Postverket som forvaltningsbedrifter; etable
ring av Televerket AS.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 163, S.tid. 
3943-3992 (7.6.94). 
(10 forslag fra H, med støtte fra FrP, ikke bifalt. l 
forslag fra Sp og SV, l fra V og l fra FrP ikke 
bifalt. l forslag fra A og KrF, med støtte fra Sp og 
SV, bifalt.) 
(Jf. IV, l.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
gjøre enkelte endringer i konsesjon gitt til Telever
ket til automatisk registrering og lagring av sam
taledata i forbindelse med opprettelse av nytt fak
tureringssystem for teletjenester (SenTaks). 
Dok. 8: 68, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johanne Gaup om Televerkets priser 

på videokonferansetjenester innenfor undervis
ning og telemedisin i Nord-Norge, S.tid. 282 
(27 .10.93). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om overføringa av ar
beidskraft frå Televerket sin basisorganisasjon til 

Televerkets Nye Muligheter, S.tid. 1557-1558 
(8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Jon Lilletun om hvorvidt Televerket 
vurderer eller er i ferd med å kjøpe satellitten 
Marco Polo I, og prosjektets økonomiske og me
diepolitiske sider, S.tid. 1560-1561 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at Televerket, region 
Bjørgvin, har tildelt et anbud på graving av grøft i 
Fjærlandstunnelen til Jølster Idrettslag, S.tid. 
2326- 2327 (23.2.94). 

5. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å pålegge Telever
ket å gi alle kabel-tv-operatører, inkludert TBK 
Kabel-TV AlS, like vilkår mht. priser på linjeleie 
og tilgang på linjekapasitet, S.tid. 3283 (4.5.94). 

6. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om utviklingen i Tele
verket med økt overtidsbruk og innleie av arbeids
kraft fra Televerkets Nye Muligheter og eksterne 
firma, S.tid. 3696-3697 (25.5.94). 

7. Sp.spm. fra Erling Folkvord om korrekt tolkning 
av EUs rådsresolusjon 93/213, og eventuelle for
pliktelser for Norge til å full-liberalisere telepoli
tikken innen 1998, S.tid. 3843-3844 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om omdanning av forvaltningsbedrifta Tele

verket til aksjeselskap. 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 271, Innst. O. 58, O.tid. 
468-472 (7.6.94), Besl. O. 64, L.tid. 30 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

2. Lov om at tilsette i Televerket mellombels skal 
behalde visse rettar etter lov 4. mars 1983 nr. 3om 
statens tjenestemenn ved overgang til selskap 
utskild frå Televerket. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 273, Innst. O. 57, O.tid. 
472-473 (7.6.94), Besl. O. 65, L.tid. 31 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Odelstinget ikke bifalt.) 
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1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Samferdselsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap.: 

5610 Renter av lån i aksjeselskap 
1300 Samferdselsdepartementet 

5640 Aksjer i Televerket AS 
(l forslag fra H bifalt om ikke salg av NSBs fiber
kabelnett til Televerket.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Enkelte forhold vedrørende Televerket/TEK. 

Hovedproblemstilling: forretningsmetoder, krys
subsidiering m.v. 
(Vedlegg: l. Brev av 1.3.94 fra Elektronikkforbun
det. 2. Brev av 24.1.94 fra Samferdselsdep. 3. Brev 
av 10.3.94 fra Kontor og Datateknisk Landsfor
ening med vedlegg. 4. Brev av 17.3.94 fra komi
teen til Samferdselsdep. 5. Brev av 11.5. 1994 fra 
Samferdselsdep. 6. Høringsuttalelse om lov om 
telekommunikasjon av 12. april 1994 fra Konkur
ransetilsynet. 7. Høringsuttalelse om alminnelig 
forskrift om åpne telenett av 17.11.92 fra Prisdirek
toratet. 8. Notat av 26.5.94 fra Elektronikkforbun
det og Leverandørforbundet ang. mulig kryssubsi
diering. 9. Brev av 30.5.94 fra Kontor og Datatek
nisk forening. 10. Brev av 25.5.94 fra NetCom 
(GSM). 11. Brev av 3.6.94 fra Statens Teleforvalt
ning til Samferdselsdep. 12. Televerkets kommen
tarer til eksempler på mulig kryssubsidiering. 13. 
Brev av 7 .6.94 fra Den Norske Dataforening. 
14. Brev av 22.9.94 fra Elektronikkforbundet og 
Leverandørforbundet. 15. Brev av 20.9.94 fra 
Oddstøl Elektronikk A/S ang. «One-stop sha
ping». 16. Brev av 9.9.94 fra Statens Teleforvalt
ning til Samferdselsdep. 17. Brev av 24.6.94 fra 
Statens Teleforvaltning til Datametrix A/S.) 
lnnst. S. 4, S.tid. 469-497 (25.10.94). 
(l forslag om tilbakesending til komite - ikke 
bifalt. l forslag fra RV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 
l forslag fra FrP ikke bifalt. Komiteens innst. om 
tiltak mot uheldig forretningspraksis m.m. 
enstemmig bifalt.) 

2. Forslag fra Inge Myrvoll om å be Regjeringen 
instruere styret i Telenor til ikke å gi lønnsøkning 
til administrerende direktør Tormod Hermansen. 
Dok. 8: 28, ref. S.tid. 2185-2188 (7.2.95), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde om å sende saken 
til samferdselskomiteen ikke bifalt.) 

3. Årsmelding/or Datatilsynet 1993. (Konsesjonsvil
kår for Televerkets sentrale samtaleregister.) 
(Vedlegg: l. Datatilsynets årsmelding for 1993. 2. 
Lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m. 
3. Forskrift 21. desember 1979 nr. 22 i medhold av 

lov om personregistre m. m. 4. Forskrift l. juli 
1994 om bruk av billedopptak gjort ved fjernsyns
overvåking.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 181, S.tid. 
3690-3698, 3724 (6.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
gjøre enkelte endringer i konsesjon gitt til Tele
verket til automatisk registrering og lagring av 
samtaledata i forbindelse med opprettelse av nytt 
faktureringssystem for teletjenester (SenT aks). 
(Vedlegg til innst.: Brev av 23.3.95 fra Telenor til 
Justisdepartementet.) 
Dok. 8: 68 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 
Innst. S. 184, S.tid. 3690-3698, 3725 (6.6.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Ein delløyvingsendringar m.v. på Samferdselsde
partementets område. (Nytt kap. 1390 Etablering 
av Telenor AS.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 179, S.tid. 
4255-4264, 4284-4287 (15.6.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om utviklingen i Tele

verkets organisasjon, med sentralisering av opp
gaver og nedbygging i distriktene, i lys av Regje
ringens og Stortingets forutsetninger, S.tid. 
314-315 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om en varslet opp
hevelse av alle monopoldeler av Televerkets tje
nester innen 1998, i lys av at norsk EU-medlem
skap ikke er aktuelt, S.tid. 1563-1565 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at Televerket 
skal si opp 3 7 vektere, for så å leie dem inn igjen 
fra Securitas, før arbeidsmiljølovens skjerpede be
stemmelser trer i kraft, S.tid. 1616-1617 
(14.12.94). 

4. Sp.spm. fra Reidar Johansen, framsatt av Kari 
Meløy om at Televerket foreslår å legge ned alle 
telebutikkene i Nord-Norge, S.tid. 1618-1619 
(14.12.94). 

5. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om å forhindre en 
strategi hvor Telenors ansatte ikke skal kunne 
opparbeide seg høy lønnsansiennitet, S.tid. 1961 
(25.1.95). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sætre, framsatt av Marit 
Nybakk om Telenors planer om å sette renholdet 
ut til private selskaper er i samsvar med Stortin
gets forutsetninger, S.tid. 2089-2090 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om kriterier for 
nedleggelse av opplysningssentraler, og hva som 
kan gjøres for å opprettholde sentralen på Tynset, 
S.tid. 2195-2196 (8.2.95). 

8. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om en intensjons-
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avtale mellom Telenor og NSB vedrørende NSBs 
fiberkabelnett, S.tid. 2196 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Sigvald Oppebøen Hansen om ei inn
stilling frå Telenor Media om å legge ned opplys
ningssentralen i Seljord, S.tid. 2229-2230 
(15.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Marit Arnstad om de ansatte i Tele
nors opplysningssentraler som ble pålagt taus
hetsplikt om nedleggingsplanene, S.tid. 
2230-2231 (15.2.95). 

11. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Telenors planer 
om nedleggelse av flere opplysningssentraler har
moniserer med forutsetningene da Televerket ble 
omdannet til AS, S. tid. 2231-2232 (15.2.95). 

12. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at det ved omdan
ninga av Televerket ble forutsatt at «Televerket 
AS» skulle bidra til å hindre urimelige lønnsfor
skjeller, S.tid. 2306- 2307 (22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om Telenor Media 
AS som planlegger å legge ned opplysningssent
ralen på Finnsnes, S.tid. 2307-2308 (22.2.95). 

14. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om Telenor som plan
legger å legge ned 3000 telefonkiosker, i strid med 
Stortingets forutsetninger om et godt og likeverdig 
servicetilbud på landsbasis da Televerket ble 
omdannet til AS, S.tid. 2599-2600 (15.3.95). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord om rådsresolusjonen 
om liberalisering av telekommunikasjonsinfra
strukturen, som skal drøftes i Stortinget før den 
blir tatt opp i EØS-komiteen i Brussel, S.tid. 
2962-2963 (26.4.95). 

16. Sp.spm. fra Reidar Johansen om Telenors planer 
om å effektivisere den manuelle ekspedisjonen ved 
landets kystradiostasjoner, som bl.a. vil ramme 
lyttevaktrommene ved Vardø og Ørlandet, S.tid. 
3212-3213 (10.5.95). 

17. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om at Telenor AS 
gjennomfører en storstilt sentralisering av ar
beidsoppgavene etter at det ble fristilt som aksje
selskap, S.tid. 3213-3214 (10.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5610 Renter av lån til aksjeselskap 
1300 Samferdselsdepartementet 

5640 Aksjer i Telenor AS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggskanal for NRK-Fjernsynet m.v. (Etable

ring av et satellittoverført NRK2; opprettelse av et 
aksjeselskap eid av NRK AS og Telenor AS for 
kringkastingssendemettet i Norge.) 
(Vedlegg: l. Brev av 16. mars 1995 fra NRK.s 
styre. 2. Antallet senderanlegg - NRK, TV 2 og 
P 4- status medio 1995.) 
St.meld. 46 (1994-95), ref. S.tid. 4450 (27.9.95), 
Innst. S. 94, S.tid. 1827-1836, 1842-1843 
(18.12.95). 

2. Riksrevisjonens avsluttende revisjon av forvalt
ningsbedriften Televerket. (Utvikling av personal
datasystemet ORlON og kundereskontrosystemet 
SIRIUS/K; Televerkets Nye Muligheter; kryssub
sidiering av konkurranseutsatt virksomhet.) 
(Vedlegg: En undersøkelse om kryssubsidiering 
av Televerkets konkurranseutsatte virksomhet. 
(Med undervedlegg.)) 
Dok. 3: 3, ref. S.tid. 701, lnnst. S. 123, S.tid. 
2518-2522, 2562 (27.2.96). 

3. Telenor AS. (Første 2-årsmelding om virksomhe
ten; utvikling i eksterne rammebetingelser; orga
nisering, bemanning og økonomi; mål og planer 
for 1995-97, prising av tjenester; samfunnspå-

lagte oppgaver; avkastningskrav og utbyttepoli
tikk.) 
(Vedlegg: Telenors virksomhetsplan av september 
1995 (§lO-planen 1995). Vedlegg til innst.: 1.-2. 
Brev av 22.1.96 og 22.2.96 fra Samferdselsdepar
tementet til Stortinget (vedlegg til sistnevnte: brev 
av 22.2.96 fra Telenor AS til Samferdselsdeparte
mentet).) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 1843, lnnst. S. 132, S.tid. 
2533-2561, 2562-2563 (27.2.96). 
( 4 forslag ikke bifalt.) 

4. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam-
ferdselsdepartementets område. (Kapitalutvidelse 
i Telenor AS- konvertering av restgjeld til staten 
på 2 mrd. kroner til egenkapital.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450, Innst. S. 278, 
S.tid. 4384-4405, 4412-4415 (17.6.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

5. Avvikling av resterende eneretter i telesektoren. 
(Endr. fra 1.11.96 for mobilkommunikasjonsområ
det, for bruk av alternativ infrastruktur og kabel
tv-nett til konkurransetjenester og for telekstjenes
ten; oppheving av resterende eneretter fra 1.1.98; 
maksimalpriser på leide linjer og taletelefoni fra 
1.1.97; krav fra funksjonshemmede; myndighets
overføring til Administrasjonsdepartementet i kla
gesaker av konkurransemessig art; reorganisering 
av Eutelsat, In te l sat og Inmarsat.) 
(Vedlegg: l. Nett og infrastruktur i Norge. 2. 
Utviklingen av telereguleringen i EU og EØS. 3. 
Fakta om frekvenser.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 284, S.tid. 
4439-4465, 4492-4493 (19.6.96). 
(7 forslag, herav l fra SV om en samarbeidsavtale 
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for statlig nettinfrastruktur sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om en abonnent i 

Hattf}elldal kommune som ble avkrevd 34 000 kro
ner av Telenor for å få innlagt telefon, S.tid. 
929-930 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om omstruktureringen av 
Televerket som førte til mange oppsigelser, og 

Telenors innleie av vikarer, S.tid. 930-931 
(15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Tomas Norvoll om overføring av ar
beidsoppgaver fra inkassoavdelingen på Andenes 
skal overføres til Telenor Media i Oslo, S.tid. 2151 
(31.1.96). 

4. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om lønnsøkningen for 
administrerende direktør Telenor, S.tid. 
3101-3102 (17.4.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett -kap.: 

5640 Aksjer i Telenor AS 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Thorhild Widvey om Telenors ekspan

sjon på det norske IT-markedet. 
S.tid. 2191-2199 (29.1.97). 
(l forslag fra H om privatisering av Telenor A/S 
ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om tapping av mel

dinger fra Telenors personsøkersystem, S.tid. 
1370 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Johanne Gaup om en ny kultur i Tele
nor-konsernet som skal hindre og vanskeliggjøre 
tillitsvalgtes arbeid, med «snikoppsigelser og for
bud mot tillitsverv», S. tid. 1526-1527 (4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tryggleik mot pri
vat eller irregulær avlytting knytta til telenettet og 
Telenor sine teletenester, S.tid. 1998-1999 
(15.1.97). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om praktiseringa av 
lov/eg telefonavlytting frå Telenor si side i høve til 
lov og forskrift og det personlege rettsvernet, 
S.tid. 1999 (15.1.97). 

5. M.spm. fra Kari He/lies en om grunner eller behov 
for å endre eierskapet i Telenor, f.eks. ved aksje-

salg til private etter Hydro-modellen, S.tid. 2065 
(22.1.97). 

6. M.spm. fra Thorhild Widvey om Telenors forbru
kerfiendtlige politikk på et monopolområde gjen
nom henimot en fordobling av lokaltakstene, 
S.tid. 2066-2067 (22.1.97). 

7. M.spm. fra Johanne Gaup om medhold i en kom
munes klage på at endring av innleveringsfrist for 
A-post medfører dårligere service, og i en annen 
kommunes krav om å beholde Telenors kundeser
vice, S.tid. 2486-2487 (26.2.97). 

8. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om å bidra til at Tele
nors nye 180-avdeling blir gjenopprettet på Finns
nes, slik at de som ble oppsagt for to år siden, får 
tilbud om nytt arbeid, S.tid. 2696 (12.3.97). 

9. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å hindre at kvin
ner kommer dårligere ut enn menn i forbindelse 
med omstillingsprosessen Telenor, S.tid. 
2697-2698 (12.3.97). 

l O. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om årsaka 
til og kostnadene ved at eit norsk og eit utanlandsk 
meklarføretak har fått i oppgåve å verdsetja Tele
nor, S. tid. 2879 (9.4.97). 

11. Sp.spm. fra Gunnar Mathisen om Telenors planer 
om å avbemanne/fjemstyre Svalbard Radio, i lys 
av behovet for bedre redningsberedskap på Sval
bard, S.tid. 2888-2889 (9.4.97). 

12. M.spm. fra Inge Myrvoll om å sørge for at Stortin
gets vedtak om desentralisering av arbeidsplasser 
innenfor Telenor blir fulgt opp, da sentraliserin
gen stadig fortsetter, S.tid. 3293-3294 (14.5.97). 

13. Sp.spm. fra Jørgen Holte om Telenor sine planar 
om å legge ned ei rekkje betalingstelefonar i dist
rikta, S. tid. 3549-3550 (28.5.97). 
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TOLL 

Se også: A V GIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUDSJETTET, 
SÆRAVGIFTER, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1994. (Provenyvirkninger av EØS, 

GA TT og de nye frihandelsavtalene; EØS-avtalen 
og Sveits; GATT, situasjonen i Uruguayrunden; 
Tollpreferansesystemet for u-land (GSP); Transit
teringsordningen og enhetsdokumentet for vare
fortolling.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 809-811 (19.11.93). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett -kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll- og 

avgiftsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1993 under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 
1610 Toll- og avgiftsdirektoratet, overføring til 
1994 av anskaffelsesbev. vedr. TVINN; reduksjon 
i kostnader vedr. omlegging av kilometeravgif
ten.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 700, Innst. S. 35, S.tid. 1694 
(14.12.93). 

2. En felles skatte-, avgifts- og tolletat. 
(Vedlegg: l. Gjeldende organisering av skatte-, 
avgifts- og tolladministrasjonen, regelverk og ruti
ner. Omorganiseringer i skatte-, avgifts- og tollad
ministrasjonen i Sverige og Danmark. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: l Reorganisering av skatte
og avgiftsadministrasjonen. Leder Tormod Her
mansen. Asplan Analyse og Hartmark-IRAS/PA 
Consulting Group's rapporter av 8. februar og 
2. mars 1994 om konsekvenser for en reorganise
ring.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 3353 (11.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd Holten om når et svar kan ventes 

på en søknad om frihavnstatus for Fredrikstad 
havn, nå Borg havn, S.tid. 2557-2558 (16.3.94). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om tiltak mot at Toll
vesenets faktureringspraksis for inspeksjon av 
fiskefartøyer virker konkurransevridende overfor 
fiskemottak i distriktene, S.tid. 2559 (16.3.94). 

3. Sp.spm. fra Stephen Bråthen om avgiftskrav på 
170000-300000 kr til kjøpere av britiske terreng
biler fordi selgeren, en verkstedeier i Oslo, har 
bedrevet svindel med chassisnumre, S.tid. 
3292-3293 (4.5.94). 

4. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om hva som er gjort 
for å hindre ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, og 
intensivering av kontrollen, S.tid. 3421 (11.5.94). 

5. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en urimelig bilav
giftspraksis, illustrert ved at en kvinne risikerer 
70 000 kr i avgift på bilen hun tok med hjem fra 
USA, fordi hun glemte å melde flytting dit, S.tid. 
3835-3837 (1.6.94). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at en forskrift kan 
hindre toll- og avgiftsfri bruk av utenlandsregist
rert bil under ferieopphold i Norge når en av fami
liens forsørgere har midlertidig opphold i utlandet, 
S.tid. 3838-3839 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tol

loven).(Teknisk revisjon og tilpassing til annen 
lovgivning; hjemmel for opprettelse av frisoner og 
frihavner.) 
(Særskilt vedlegg: Ot.prp. 108 for 1992-93.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 5, Innst. O. 21, O.tid. 
124-132 (10.2.94), Besl. O. 28, L.tid. 16 (17.2.94). 
Lov av 3. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1995. (Tollrelaterte spørsmål ved 

det europeiske frihandelssamarbeidet, EØS
avtalen, orientering om frihandelsavtalene, EØS-, 
EFTA- og EU-samarbeidet i tollkomiteer; GATT/ 
WTO-avtalen; Tollpreferansesystemet for u-land 

(GSP); Felleskomiteene for enhetsdokumentet for 
transittering; effektivisering av tollvesenet; tollet
telser; tariffendringer.) Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 
1053-1056 (4.11.94). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom-
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roende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll- og 

avgiftsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. En felles skatte-, avgifts- og tolletat. 

(Vedlegg: l. Gjeldende organisering av skatte-, 
avgifts- og tolladministrasjonen, regelverk og ruti
ner. 2. Omorganiseringer i skatte-, avgifts- og tol
ladministrasjonen i Sverige og Danmark. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: l Reorganisering av skatte
og avgiftsadministrasjonen. Leder Tormod Her
mansen. Asplan Analyse og Hartmark-IRAS/PA 
Consulting Group's rapporter av 8.2. og 2.3.94 om 
konsekvenser for en reorganisering. Vedlegg til 
innst.: Skisser over eksisterende organisasjon og 
forslag til ny organisasjonsløsning.) 
St.prp. 44 (1993-94), ref. S.tid. 3353 (11.5.94), 
Innst. S. 24, S.tid. 1338-1351 (10.11.94) og ikke 
bifalt med 59 mot 3 7 stemmer. (Ved President
skapsvedtak av 11.5.94 ble saken overført fra fi
nanskomiteen til familie-, kultur- og administra
sjonskomiteen.) 

2. Forslag fra Jan Simonsen om endring av dykker
forskriftene for å forenkle politiets og tollvesenets 
arbeid med kontroll av narkotikasmugling på skip. 
Dok. 8: 74 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 37, S.tid. 1518-1519, 1520 (1.12.94) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Endringer i tolltariffen som følge av handelsfor
handlingene i Uruguay-runden under Generalav
talen om tolltariffer og handel (GA TT) og ratifika
sjon av Avtale om opprettelse av Verdens Han
delsorganisasjon (WTO) m.m. 
(Vedlegg: l. Landbruksprodukter. 2A. Industri
produkter. 2B. Kjemiske og farmasøytiske pro
dukter. 2C. Tekstilprodukter. 20. Jern- og stålpro
dukter. Vedlegg til innst.: l. Brev av 2.12.94 fra 
Finans- og tolldepartementet til finanskomiteen 
om korreksjon av skrivefeil. 2. Brev av 8.12.94 fra 
Finans- og tolldepartementet til Sps stortings
gruppe v/Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 123, Innst. S. 65, S.tid. 
1729-1792, 1839-1841 (salderingsdebatt 
21.12.94). 

4. Endringer i tollavgifter for landbruksvarer. 
(Vedlegg: l. Tolltariffen for landbruksprodukter. 
2. Administrative nedsettelser. 3. Nye oppdelinger 
av enkelte posisjoner. 4. GSP-varelister. 5. Kvote
fordeling. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 6.6.95 
fra finansministeren til finanskomiteen v/saksord
fører Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 222, S.tid. 
4296-4306, 4311-4314 (16.6.95). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om hvilke varer impor

tert fra tredjeland som vil få høyere tollsatser ved 
et EU-medlemskap, og næringslivets merutgifter i 
den forbindelsen, S.tid. 549-551 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om Farsund kom
munes problemer med å få nødvendig dokumenta
sjon fra Tollvesenet på innkrevd trafikkavgift på 
Farsund havn ved de avregninger som finner sted, 
S.tid. 1571-1572 (7.12.94). 

3. Sp.spm. fra Ingvald Godal omforbodet mot å ta 
last med utanlandsk semitrailer internt i Noreg, 
som er ei stor konkurransemessig ulempe for nors
ke transportørar, S. tid. 1907-1908 (18.1.95). 
(Jf. Ill, 13) 

4. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om muligheter for 
midlertidige avtaler før det blir fastsatt nye tollfrie 
kvoter for norsk fiskeeksport til bl.a. Sverige, som 
Norge har krav på ifølge GA TT -avtalen, S.tid. 
1914-1915 (18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å legge forhol
dene til rette for at Bergen kan fungere som en 
snuhavnfor turistskip, S.tid. 2095-2096 (1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Paul Chaffey om import fra u-land 
som ikke er MV L-land (minst utviklede land), som 
vil begrenses kraftig med Regjeringens nye opp
legg for import, S.tid. 2103-2104 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at gårdbru
ker Roar Østli ikke får kjøre sin norskregistrerte 
traktor på et jordstykke han leier i Sverige uten å 
betale svensk toll på traktoren, S.tid. 2683-2684 
(22.3.95). 

8. Sp.spm. fra Jan Otto Fredagsvik om beredskapen 
for å hindre uransmugling til Norge, og om det 
foreligger planer for å styrke denne beredskapen, 
S.tid. 2688-2689 (22.3.95). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringa for
handler om tollreduksjoner med Sverige etter 
GA TT-avtalens artikkel XXIV punkt 5 a, som slår 
fast at inngåelsen av en tollunion ikke skal føre til 
høyere tollsatser, S.tid. 2762-2763 (29.3.95). 

l O. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å sikre at 
importvernet praktiseres slik at det blir reell kon
kurranse for alle matvaregrupper, i forbindelse 
med iverksettingen av GATT/WTO-avtalen, S.tid. 
2867-2869 (5.4.95). 

11. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om tilpassing 
av ulike bestemmelser for reisegods ved grense
passering i de nordiske land, S.tid. 3028 (3.5.95). 

12. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om høye toll
satser på import av matvarer fra u-land, og om 
bruk av det såkalte auksjonsprinsippet er i strid 
med Stortingets forutsetninger, S.tid. 3031-3032 
(3.5.95). 

13. Sp.spm. fra Ingvald Godal omforbodet mot å ta 
last med utanlandsk semitrailer internt i Noreg, 
som er ei stor konkurransemessig ulempe for nors
ke transportørar, S. tid. 3502-3503 (24.5.95). 
(Jf. Ill, 3) 
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1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1996. (Avgiftsendringer for land
bruksvarer, administrative tollnedsettelser; 
avgiftsendringer for industrivarer, fjerning av toll 
på biler og bildeler; EØS-avtalen og frihandelsav
talene; tollpreferansesystemet for u-land (GSP); 
tariffendringer og andre regelendringer, antidum
ping, beskyttelsestiltak; søknader om tollnedset
telser.) 
(Vedlegg til St.prp. l Om tolltariffer: l. Nasjonale 
tariffoppdelinger og visse tollnedsettelser. 
2. Internasjonale tariffoppdelinger. 3. Søknader 
og forslag til endringer i tollsatsene i tolltariffen. 
4. Tollkvoter etter kompensasjonsforhandlingene 
med EU. Vedlegg til innst.: Brev av 2.11.95 fra fi
nansminister Sigbjørn Johnsen til Stortinget - ret
telser og visse merknader til St.prp. l Om tollav
gifter. Utrykt vedlegg: Brev av 4.9.95 fra Justis
departementet om forholdet mellom Grunnlovens 
§ 75 a og Stortingets delegering av beskatnings
myndighet.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919-922 
(10.11. 95). 
(4 forslag, hvorav l fra H, KrF, V og Stephen Bråt
hen bifalt. l forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt - om en vurdering av utviklingen i importen 
fra MUL-land m. v.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 3. Eiendommer overført til Statsbygg i 
forbindelse med utvidelsen av husleieordningen.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17 .11.95). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll- og 

avgiftsetaten 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av justisministeren om Schengen

samarbeidet (den nordiske passunionen; avskaf
felse av personkontroll samarbeidslandene imel
lom ved indre grenser; narkotikakriminalitet). 
S.tid. 743-747 (8.11.95), S.tid. 844-883 (9.11.95) 
og vedlagt protokollen. 
(2 forslag ikke bifalt; l fra Sp og SV om å sende 
redegjørelsen til utenrikskomiteen, og l fra Sp, SV 
og RV om en juridisk betenkning om hvorvidt et 
vedtak om tilslutning til hovedområdene i Schen
gen-avtalen må gjøres iht. Grunnlovens § 93.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1610/ 

4610 Toll- og avgiftsdirektoratet - Toll- og 
avgiftsetaten.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 922, Innst. S. 44, S.tid. 1428, 
1509-1510 (30.11.95). 

3. Redegjørelse av justisministeren om status for for
handlingene om en samarbeidsavtale med Schen
gen-landene (institusjonelle rammer, norsk obser
vatørstatus m.v.). 
S.tid. 3160-3163 (24.4.96), S.tid. 3295-3333 
(debatt 3.5.96). 
( 4 forslag, herav l fra Sp om en uavhengig juridisk 
vurdering av en assosiering sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 
(Jf. sak l.) 

4. Organiseringen av den statlige innbetalings- og 
innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter 
m.v. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Nåværende og ny organi
sering av skatte-, avgifts- og tolladministrasjo
nen.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 266, S.tid. 
4427-4434, 4438 (18.6.96) og ikke bifalt med 74 
mot 52 stemmer. 
(1 forslag fra A ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om økte tollsatser på 

kosttilskudd og naturmidler fra tredjeland, S.tid. 
46-47 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om at militære far
tøyer har deltatt i tollaksjoner mot sivile russiske 
fiskefartøy, S.tid. 308-309 (25.10.95). 

3. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om påstandar frå 
svenske tolltenestemenn om at grensekontrollen 
mot Noreg har vorte sterkt redusert som fylgje av 
svensk EU-medlemsskap, S.tid. 1415-1416 
(29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende antall 
narkotikabeslag på Svinesund og ved andre gren
sestasjoner i Østfold som krever store ressurser, 
S.tid. 1549-1550 (6.12.95). 

5. Sp.spm. fra Sigvald Oppebøen Hansen om 
samanslåing av Telemark/Vestfold og Buskerud 
tolldistrikt og nedlegging av Skien distriktstoll
stad, S.tid. 2344 (14.2.96). 

6. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om nedleggelse av 
tollstedene i Odda og på Stord, og strukturendrin
ger innen tolletaten, S.tid. 2588 (28.2.96). 

7. Sp.spm. fra Odd Holten om tiltak for at 24-timers
regelen for tax-free alkoholhandel på fly og hur
tigbåter blir overholdt, S.tid. 3532-3533 
(15.5.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1997. (EØS-avtalen og frihandels

avtalene; tollpreferansesystemet for u-land (GSP); 
fribeløpsgrense for innførsel av reisegods; linje-/ 
satellittoverført programvare m.v.) 
(Vedlegg til St.prp. l Om tollavgifter: l. Nye tarif
foppdelinger og visse tollnedsettelser m.v. på 
landbruksvarer. 2. Nye tariffoppdelinger og toll
nedsettelser på industrivarer. 3. Søknader og for
slag til endringer i tollsatsene i tolltariffen. 4. 
Årlige tollkvoter etter kompensasjonsforhandlin
gene med EU. Vedlegg til innst.: Brev av 28.10.96 
fra Finansdepartementet til Arbeiderpartiets stor
tingsgruppe- vedr. tollsatser på industrivarer.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927-929 
(15.11.96). 
( 4 forslag- ingen bifalt. Ett av forslagene ble ikke 
votert over.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet- toll- og avgifts

etaten 
(l forslag fra H om å opprettholde distriktstollste
dene Buskerud og Telemark/Vestfold bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

under Finans- og tolldepartementet. (Kap. 1610.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 50, S.tid. 1654, 
1658 (12.12.96). 

2. Redegjørelse av justisministeren om Schengen
samarbeidet (SIS, informasjonsutveksling mel
lom nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenes
ter, SIRENE-håndboka). S.tid. 1724-1730, 1739 
(16.12.96) og vedlagt protokollen. (En represen
tant fra hvert parti fikk ordet til korte merknader 
etter redegjørelsen.) 

3. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland pva. KrF 
oversendt fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortin
get ber Regjeringen foreta de regelendringer som 
er nødvendige for å avvikle tax-free-salget av 
alkoholholdige drikkevarer. 
S.tid. 3060-3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. ALKOHOL, IV, 1.) 

4. Endringer i tollavgifter som følge av resultatet av 

forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) om liberalisering av handel med informa
sjonsteknologiprodukter. 
(Vedlegg: l. Tollnedtrappingstabell. 2. Minister
erklæring om handel med informasjonsteknologi
varer.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3308, Innst. S. 252, S.tid. 
4554-4619, 4671 (20.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å tillate kjøp av 

tollfri spritkvote ved ankomstflyplassen ut fra sik
kerhetsrisikoen flygerne mener slik varefrakt 
medfører, S.tid. 1527-1528 (4.12.96). 
(Jf. sak 4.) 

2. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om årsaken til avsla
get på en søknad fra Dagligvarehandelens 
u-landsutvalg om forlenget gyldighet for en 
importlisens under OSP-ordningen på 50 tonn her
metisk skinke fra Zimbabwe, S.tid. 2185-2186 
(29.1.97). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om reduserte 
bevilgninger til Tollvesenets grensekontroll, på 
tross av narkotika- og spritflom ved Østfolds gren
sestasjoner, S. tid. 2284-2285 (5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Are Næss om adgang til kjøp av 
avgiftsfri alkohol ved hjemkomst fra utlandet og 
Regjeringens mål om redusert alkoholforbruk, 
S.tid. 2285 (5.2.97). 
(Jf. sak 1.) 

5. M.spm. fra Johanne Gaup om reineiere må betale 
30 pst. toll ved import av tilleggsf6r i forbindelse 
med beitekrisen, S.tid. 3125 (30.4.97). 

6. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å fjerne eller sterkt 
redusere tollen på ponni ar og hes tar ved import til 
rideskolane, S.tid. 3306-3307 (14.5.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). 

(Bruk av elektronisk datautveksling ved tolldekla
rering m. v., forenklet forelegg ved tollovertredel
ser, domstolsbehandling av saker om antidum
ping- og utjevningstoll m.v.). 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 564, Innst. O. 66, O.tid. 612, 
628-629 (20.5.97), Besl. O. 90, L.tid. 44 
(29.5.97). Lov av 19. juni 1997. 
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TRAKTATER 

Se også: EFTA/EU, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, 
NORDISK SAMARBEID, SKA TTEA VT ALER, UTENRIKSSAKER, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale 

med tilhørende vedlegg og protokoller mellom 
EFTA-statene og Bulgaria, undertegnet i Geneve 
29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Avtalens tilhørende vedlegg 
og protokoller. C. Landbruksvarer. Brevveksling 
mellom Norge og Bulgaria. D. De økonomiske 
reformer i Bulgaria og frihandelsavtalens betyd
ning. E. Handelsforbindelsene mellom EFTA-sta
tene og mellom Norge og Bulgaria. F. EFs asso
sieringsavtaler med Polen, Ungarn og tidligere 
Tsjekkoslovakia. G. Frihandelsavtalen og det 
norske GSP-systemet.) 
St.prp. 98 (1992-93), ref. S.tid. 429, Innst. S. 11, 
S.tid. 938 (23.11.93). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Internasjonal konven
sjon om beredskap, aksjon og samarbeid ved olje
forurensning, 1990. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 93 (1992-93), ref. S.tid. 428, Innst. S. 59, 
S.tid. 2036 (8.2.94). 

3. Samtykke til undertegning av en rammeavtale 
vedrørende samfinansiering og faglig bistand 
mellom Norge og Den internasjonale bank for 
gjenreisning og utvikling og Det internasjonale ut
viklingsfond. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 97 (1992-93), ref. S.tid. 429, Innst. S. 78, 
S.tid. 2311-2312 (22.2.94). 

4. Utenriksdepartementets traktatforelegg for 1992 
om overenskomster inngått med fremmede stater 
og internasjonale organisasjoner. 
Ref. S.tid. 71, lnnst. S. 72, S.tid. 2312 (22.2.94). 

5. Samtykke til å inngå avtale av 24. september 1991 
mellom Norges regjering på den eine sida og 
Grønlands Landsstyre og Danmarks regjering på 

den andre sida om gjensidige fiskerisamarbeid. 
(Vedlegg: Avtalen i dansk og norsk tekst.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1878, Innst. S. 79, S.tid. 2312 
(22.2.94). 

6. Resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og 
om samtykke til ratifikasjon av Avtale om oppret
telse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) 
m.m. 
(Vedlegg: l. Sluttakten med resultatet av Uru
guay-runden. 2.Generalavtalen om tolltariffer og 
handel (GATT 1947). 3. Avtalen om handel med 
sivile luftfartøyer. 4. Avtalen om offentlige inn
kjøp. 5. Den internasjonale meieriavtale. 6. Den 
internasjonale avtale om storfekjøtt. 7. Punta-del
Este-erklæringen. 8. Marrakesh - erklæringen. 9. 
Mandat for WTOs Forberedende Komite. 10. Mi
nistervedtak om handel og miljø. 11. Handelsmi
nisterens innlegg på Marrakeshmøtet 15.4.94. 12. 
Uttalelser fra sentrale norske organisasjoner og 
institusjoner. 13. Sammensetningen av Regjerin
gens GA TT -utvalg. Særskilt vedlegg: De norske 
bindingslistene for varer og tjenester. Utrykt ved
legg: Forhandlingspartenes bindingslister.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arvid Vegger om hvorvidt avtalene 

som er underskrevet i Brussel ved forhandlingene 
om EU-medlemskap, er folkerettslig bindende, og 
når de blir forelagt Stortinget, S.tid. 2759 
(23.3.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om gjennomføring av Konvensjonen om for

bod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av 
kjemiske våpen samt øydelegging av dei. 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 116, Innst. O. 19, O.tid. 153 
(22.2.94), Besl. O. 33, L.tid. 17 (3.3.94). Lov av 
6. mai 1994. 
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1994-95 
Il. Alminnelige saker: 

l. Resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og 
om samtykke til ratifikasjon av Avtale om oppret
telse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) 
m.m. 
(Vedlegg: l. Sluttakten med resultatet av Uru
guay-runden. 2. Generalavtalen om tolltariffer og 
handel (GATT 1947). 3. Avtalen om handel med 
sivile luftfartøyer. 4. Avtalen om offentlige inn
kjøp. 5. Den internasjonale meieriavtale. 6. Den 
internasjonale avtale om storfekjøtt. 7. Punta-del
Este- erklæringen. 8. Marrakesh- erklæringen. 9. 
Mandat for WTOs Forberedende Komite. 10. Mi
nistervedtak om handel og miljø. 11. Handelsmi
nisterens innlegg på Marrakeshmøtet 15.4.94. 12. 
Uttalelser fra sentrale norske organisasjo
ner og institusjoner. 13. Sammensetningen av 
Regjeringens GA TT -utvalg. Særskilt vedlegg: De 
norske bindingslister for varer og tjenester. Utrykt 
vedlegg: Forhandlingspartenes bindingslister. 
Vedlegg til innst.: 3 brev av henholdsvis 28.10., 
8.11. og 8.11.94 fra Utenriksdepartementet, Han
delsministeren, til utenrikskomiteen med svar på 
spørsmål fra SVs stortingsgruppe og Sps stor
tingsgruppe.) 
St.prp. 65 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 43, S.tid. 1471-1507 (30.11.94) og bifalt 
med 128 mot 3 stemmer. (l utsettelsesforslag fra 
Sp og SV ikke bifalt. l forslag fra RV sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVERSENDT I. 4 
forslag ikke bifalt.) 

2. Samtykke til l) ratifikasjon av Konvensjon om 
internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjen
stander, undertegnet 29. mars 1972, 2) tiltredelse 
til Konvensjon om registrering av gjenstander 
som er skutt ut i verdensrommet, av 12. november 
1974. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 83, S.tid. 
2341-2342, 2369 (23.2.95) og enstemmig vedtatt. 

3. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 
14. juni 1994 til konvensjonen om langtranspor
tert grensekryssande luftureining av 13. november 
1979, som gjeld vidare reduksjonar av svovelut
slepp. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 27, ref. S.tid. 2185, Innst. S. Ill, S.tid. 2767 
(30.3.95) og enstemmig vedtatt. 

4. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om 
beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige 
Atlanterhav, undertegnet i Paris 22. september 
1992. 

(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse, med vedlegg: I. Landbaserte 
forurensningskilder, Il. Dumping og forbrenning, 
Ill. Forurensning fra offshore-kilder, IV. Vurde
ring av kvaliteten av det marine miljø; og 2 bilag.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 163, S.tid. 
3610, 3629 (1.6.95). 

5. Utenriksdepartementets traktatforelegg for 1993 
om overenskomster inngått med fremmede stater 
og internasjonale organisasjoner. 
Ref. S.tid. 2848, Innst. S. 145, S.tid. 3674, 3722 
(6.6.95) og enstemmig vedlagt protokollen. 

6. Samtykke til ratifikasjon av den ellevte protokol
len til Den europeiske menneskerettskonvensjo
nen. (Endring av kontrollsystemet for konvensjo
nen.) 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst med norsk 
oversettelse.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 172, S.tid. 
3684-3685, 3722 (6.6.95). 

7. Samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale 
med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom 
EFTA-statane og Slovenia. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen mellom EFTA
statene og Slovenia. Engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B) Avtalens tilhørende ved
legg og protokoller. C) Landbruksvarer. Brev
veksling mellom Norge og Slovenia. D) De øko
nomiske reformer i Slovenia og frihandelsavtalens 
betydning. E) Handelsforbindelsene mellom 
EFTA-statene og Slovenia og mellom Norge og 
Slovenia. F) Frihandelsavtalen og det norske 
GSP-systemet.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 223, S.tid. 
4294, 43ll (16.6.95). 

8. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon 
nr. 94 og tiltredning til ILO-rekommandasjon 
nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeids
kontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i 
Geneve 1949. 
(Vedlegg: Konvensjon (nr. 94) om arbeiderklau
suler i offentlige arbeidskontrakter.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

9. Samtykke til ratifikasjon av avtale om normale 
konkurransevilkår i sldpsbyggingsindustrien. 
(Vedlegg: Sluttakt. Avtale om normale konkur
ransevilkår i skipsbyggingsindustrien. Erklæring 
frå leiaren av arbeidsgruppa. Semje om eksport
kredittar for skip. Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 
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1995-96 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til ratifikasjon av avtale om normale 
konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien. 
(Vedlegg: l. Sluttakt frå forhandlingane om 
«avtale om normale konkurransevilkår i den kom
mersielle skipsbyggingsindustrien». Underved
legg: Avtala med tillegg; Erklæring frå leiaren av 
arbeidsgruppa. 2. Semje om eksportkredittar for 
skip, med undervedlegg og tillegg. (Alle vedlegg, 
undervedlegg og tillegg i engelsk tekst med norsk 
omsetjing.)) 
St.prp. 64 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 22, S.tid. 433-440, 459-460 (31.10.95). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon 
nr. 94 og tiltredning til ILO-rekommandasjon 
nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeids
kontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i 
Geneve 1949. 
(Vedlegg: Konvensjon (nr. 94) om arbeiderklau
suler i offentlige arbeidskontrakter.) 
St.prp. 62 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 28, S.tid. 696-698, 701 (7.11.95). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Samtykke til godkjennelse av en overenskomst 
om endringer i samarbeidsoverenskomsten mel
lom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 
undertegnet 29. september 1995. (Ikke-diskrimi
neringsklausul.) 
(Vedlegg: Overenskomst om endringer i samar
beidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 461, Innst. S. 55, S.tid. 1575, 
1602 (8.12.95). 

4. Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk delta
kelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer 
i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette. 
(Utvikling og finansiering av kommunikasjons
systemet Mercure for FNs miljøprogram UNEP 
m.v.) 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse. Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.95 fra 
Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1390, Innst. S. 78, S.tid. 1799, 
1838-1839 (18.12.95). 

5. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1994. (Avtaler trådt i kraft i 
1994.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 29.2.96 fra utenriksko
miteen til statsråden for utviklingshjelp og svar
brev av 7.3. 96 fra statsråden.) 
Ref. S.tid. 2049, Innst. S. 156, S.tid. 3143, 3158 
(23.4.96). 

6. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-

statene og Estland. (Unntak for Svalbard, med 
unntak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Estland. C. Omforent protokoll 
mellom EFTA-statene og Estland. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Estland. E. 
De økonomiske reformer i Estland. F. Handelsfor
bindelsene mellom EFTA-statene og Estland og 
Norge og Estland.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 206, S.tid. 
3618-3619, 3672 (23.5.96). (Pva. komiteen bad 
saksordføreren i sitt innlegg om bedre tid for Stor
tinget til å forberede ratifikasjon av frihandelsav
taler.) 

7. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA
statene og Latvia. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Latvia. C. Omforent protokoll 
mellom EFTA-statene og Latvia. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Latvia. E. 
De økonomiske reformer i Latvia. F. Handelsfor
bindelsene mellom EFTA-statene og Latvia og 
Norge og Latvia.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 205, S.tid. 
3619, 3672 (23.5.96). 

8. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om 
bekjempelse av forørkning i land som er rammet 
av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i 
Afrika, av 17. juni 1994. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. Gjennomføring i regionene 
Afrika, Asia, Latin-Amerika og Karibien og det 
nordlige Middelhavsområdet.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 202, S.tid. 
4003-4039, 4091 (10.6.96). 

9. Samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonven
sjonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3354, Innst. S. 208, S.tid. 
4003-4039, 4091 (10.6.96). 

l O. Resultatet av forhandlingene om finansielle tje
nester og bevegelighet for personer i Verdens 
Handelsorganisasjon (WTO) og samtykke til 
undertegning av Annen og Tredje protokoll til 
Generalavtalen om handel med tjenester (GATS). 
(Vedlegg: 1.-2. Annen og tredje protokoll til 
GATS og Norges tilhørende bindingsliste. Proto
kollene i engelsk tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 237, S.tid. 
4003-4039, 4095 (10.6.96). 
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(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. FINANSER IV, 2.) 

11. Samtykke til ratifikasjon av l) Avtale mellom de 
stater som er parter i Traktat for det nordatlantis
ke område og de øvrige deltakerstater i Partner
skap for fred om status for deres styrker, med et 
forbehold, 2) Tilleggsprotokoll til Avtale mellom 
de stater som er parter i Traktat for det nordatlan
tiske område og de øvrige deltakerstater i Partner
skap for fred om status for deres styrker, begge 
undertegnet i Brussel 19. juni 1995. (Forbehold 
om ikke-anvendelse overfor stater som ikke ratifi
serer tilleggsprotokollen med forbud mot døds
straffeksekvering overfor andre staters militære.) 
(Vedlegg: l. Forbehold. Il. Avtalen og tilleggspro
tokollen i engelsk tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 3258, Innst. S. 234, S.tid. 
4133, 4137 (11.6.96). 

12. Samtykke til l) ratifikasjon av De forente nasjo
ners havrettskonvensjon av 10. desember 1982, 
med tilhørende norske erklæringer, 2) tiltredelse 
til avtale av 28. juli 1994 om gjennomføring av del 
XI i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 
10. desember 1982. 
(Vedlegg: I. Forslag til norske erklæringer. Il. 
Konvensjons- og avtaletekster m.v. i engelsk ori
ginaltekst med oversettelse til norsk.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 2989, Innst. S. 227, S.tid. 
4133-4135, 4137 (11.6.96). 
( 1 f. neste sak.) 

13. Samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desem
ber 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i 
De forente nasjoners havrettskonvensjon av 
10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av 
vandrende fiskebestander og langtmigrerende fis
kebestander, med tilhørende norske erklæringer. 
(Vedlegg: l. Forslag til norske erklæringer. 2. 
Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til 
norsk. Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 10.3.96 fra 
utenrikskomiteens leder til utenriksministeren og 
svarbrev av 14.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 228, S.tid. 
4133-4135, 4137 (11.6.96). 
(Jf. foregående sak.) 

14. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-sta
tene og Litauen. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen med vedlegg og protokoller 
i engelsk originaltekst og norsk oversettelse. B-D. 
Tilleggsprotokoll, omforent protokoll og bilateral 

landbruksprotokoll. E. De økonomiske reformer i 
Litauen. F. Handelsforbindelsene mellom EFTA
statene og Litauen og Norge og Litauen. Vedlegg 
til innst.: 1.-2. Brev av 11.6.96 fra utenrikskomi
teen til handelsministeren og svarbrev av 12.6.96 
fra handelsministeren.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 262, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

15. Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 
29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved 
internasjonale adopsjoner. 
(Vedlegg: l.-2. Haagkonvensjonen av 29.5.93 og 
Rekommandasjon vedr. flyktningebarn, begge i 
engelsk originaltekst og norsk oversettelse.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3802, Innst. S. 267, S.tid. 
4427, 4438 (18.6.96). 

16. Utenriksdepartementets traktatforelegg for 1994 
om overenskomster inngått med fremmede stater 
og internasjonale organisasjoner. 
Ref. S.tid. 3388, Innst. S. 260, S.tid. 4508-4509, 
4599 (20.6.96). 

17. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1995. 
Ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke behandlet.) 

IV. Lovsaker: 
l. l.) Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19om Norges 

fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger dri
ver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 
2.) Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom 
Kongeriket Norges regjering og Canadas regje
ring om bevaring og håndhevelse på fiskeriområ
det, undertegnet 30. juni 1995. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk, engelsk og fransk ori
ginaltekst.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 8, lnnst. O. 38, O.tid. 
233-235 (21.3.96), Besl. O. 47, L.tid. 27 
(26.3.96). Lov av 3. mai 1996. 
(l forslag i Odelstinget fra utenrikskomiteen 
bifalt.) 

2. Endringer i sjø/oven m.m. (Berging og særreg1er 
for innenriks stykkgodstransport.) (Samtykke til 
ratifikasjon av Bergingskonvensjonen av 1989 
med forbehold.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1994: 23 Berging. Leder 
Erling Selvig.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 290, Innst. O. 65, O.tid. 
414-415,417-421 (6.6.96), Besl. O. 70, L.tid. 38 
(14.6.96). Lov av 2. august 1996. 
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1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av avtale av 3. septem

ber 1996 mellom Danmark, Finland, Island, No
reg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning. 
(Vedlegg: Overenskomsten på norsk.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 598, Innst. S. 40, S.tid. 
1438-1439, 1442 (28.11.96). 

2. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1995. 
Ref. S.tid. 4767 (30.9.96), Innst. S. 41, S.tid. 1783, 
1830 (18.12.96). 

3. Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom 
Norge og Frankrike om overføring av gass fra den 
norske kontinentalsokkelen og andre områder 
gjennom en rørledning til Frankrike (NorFra
avtalen). 
(Vedlegg: l. NorFra-avtalen i norsk originaltekst. 
2. Brev til M. Jose Rossi, Minister for Industri, 
Post, Telekommunikasjoner og Utenrikshandel fra 
statsråd Jens Stoltenberg.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 172, S.tid. 
3268, 3269 (12.5.97). 

4. Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om ei 
ny låneordning (NAB) for Det internasjonale 
valutafondet (IMF). (Mexico-krisa, GAS-ordnin
gen.) 
(Vedlegg: Avtalen om ei ny låneordning med Det 
internasjonale valutafondet. Dell: Vedtak i styret 
i IMF av 27.1.97. Del 2: Forståing om rutinar og 
administrative ordningar for møte mellom delta
karane.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 196, S.tid. 
3371-3376, 3397-3398 (20.5.97) og bifalt med 
79 mot 30 stemmer. 
(3 forslag ikke bifalt.) 

5. Samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 
19. desember 1996 mellom partene i Schengenav
talen og Schengenkonvensjonen, og Island og 
Norge om avskaffelse av personkontroll på de fel
les grenser. 
(Vedlegg: l. Samarbeidsavtale av 19.12.96 mel
lom Schengen-landene og Island og Norge. 2. 
Schengenkonvensjonen av 19.6.90. 3. Schengen
avtalen av 14.6.85. 4. Overenskomst mellom Dan
mark, Finland, Norge, Sverige og Island om opp
hevelse av passkontroll ved de internordiske gren
ser av 12.7.57, med endringer av 27.7.79. 5. Pass
frihetsprotokoll av 22.5.54. 6. Erklæringer fra 
regjeringene i EFs medlemsstater og i EFTA-sta
tene av 2.5.92. 7. Den nordiske pasunion i en euro
pæisk sammenhæng av 27.2.95. Særskilt vedlegg: 
Regelverk i henhold til artikkel 1 i samarbeidsav
talen av 19.12.96. Vedlegg til innst.: l. Brev av 
16.4.97 fra Sps stortingsgruppe til utenrikskomi
teen med forslag om å utsette saken. 2. Spørsmål 
fra utenrikskomiteen til Regjeringen og Regjerin
gens svar. 3. Referat fra to åpne høringer. 4. Brev 

av 21.5.97 fra Justisdepartementet, statsråden, til 
utenrikskomiteen. Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 
29.5.97 fra justiskomiteen til utenrikskomiteen 
med uttalelse til innstillingsutkast.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 229, S.tid. 
3827-3890 (9.6.97) og vedtatt med 75 mot 50 
stemmer. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF, herav l om å utsette 
behandlingen, ikke bifalt.) 

6. Utenriksdepartementets traktatforelegg for 1995 
om overenskomster inngått med fremmede stater 
og internasjonale organisasjoner. 
Innst. S. 220, S.tid. 4318, 4398 (18.6.97). 

7. Resultatet av forhandlingene om grunnleggende 
teletjenester i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) og samtykke til undertegning av Fjerde 
protokoll til Generalavtalen om handel med tje
nester (GATS). 
(Vedlegg: l. Fjerde protokoll til GATS i engelsk 
og norsk tekst. 2. Norge - bindingsliste. Norges 
tilleggsforpliktelser.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 210, S.tid. 
4318, 4398 (18.6.97). 

8. Samtykke til å la seg binde av den reviderte land
mineprotokollen av 3. mai 1996 og protokollen om 
blindande laservåpen av 13. oktober 1995, begge 
til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 omfar
bod mot eller restriksjonar på bruk av visse kon
vensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål 
eller som kan ramme vilkårleg. 
(Vedlegg: l. Tilleggsprotokoll til FN-konvensjo
nen av 10.10.80. 2. Protokoll om forbod mot eller 
restriksjonar på bruk av miner, minefeller og and
re innretningar, med endringar. Protokollen i en
gelsk originaltekst med omsetjing til norsk. Ved
legg til innst.: Spørsmål av 9.6.97 fra utenriksko
miteen til utenriksministeren og svar av 10.6.97. 
Inntatt i innst.: Uttalelse av 11.6.97 fra forsvarsko
miteen.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3890-3891, Innst. S. 277, 
S.tid. 4319-4322, 4398 (18.6.97). 

9. Samtykke til ratifikasjon av Kornhandelkonvens
jonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. 2. Stemmer i henhold til artik
kel 11. 3. Den Internasjonale kornavtale 1995 -
innledning.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3269, lnnst. S. 203, S.tid. 
4325, 4398 (18.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. A) Lov om gjennomføring av europarådsavtale 

31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og han
del med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs. B) 
Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsav
tale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og 
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handel med narkotika og psykotrope stoffer til 
sjøs. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk originaltekst og norsk 
oversettelse.) 

Ot.prp. 59, ref. O.tid. 570, Innst. O. 85, O.tid. 827, 
862-863 (5 .6.97), Besl. O. 106-107, L.tid. 55-56 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
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TROSSAMFUNN 

Se også: DEN NORSKE KIRKE 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 649-699 (15.11.93). 
Budsjett-kap.: 
472 Trossamfunn m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 

249 Andre tiltak i utdanningen 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under diverse 

kapitler administrert av Justis- og politideparte
mentet. 
(Kap. 472 Trossamfunn m.m.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 889, Innst. S. 49, S.tid. 
1691-1692 (14.12.93). 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å erstatte 
dagens kristendomsundervisning med en reli
gionsnøytral opplæring i kultur, verdier og livs-

syn. 
Dok. 8: 51, ref. S.tid. 3683 (24.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om å gi kommunene 

en klar anbefaling vedrørende skoletilbud for barn 
i kirkeasyl, S. tid. 317- 318 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad, framsatt av Ellen 
Christine Christiansen om at to menn er nektet 
arbeid som kirkegårdsarbeidere i Bergen fordi de 
ikke er medlemmer av Den norske kirke, S.tid. 
3700 (25.5.94). 

3. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å 
sikre at hjemkommunen betaler opphold for eldre 
fra enkelte trossamfunn som ønsker opphold i 
institusjoner basert på eget livssyn, S.tid. 
3708-3709 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om helligdager og helligdagsfred. 

Ot.prp. 84, ref. O.tid. 571 (13 .6.94) og ikke 
behandlet. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 760-799 (31.10.94). 
Budsjett-kap.: 
472 Trossamfunn m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
249 Andre tiltak i utdanningen 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Stephen Bråthen oversendt fra Odels

tinget 19. januar 1995: «Det henstilles til Regjerin
gen å fremme forslag om endring av §§ 3-4, 3-7 
og 4-4 i lov av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning 
av alkoholholdig drikk m. v. i tråd med forslag 

fremsatt i Odelstinget 19. januar 1995.» 
S.tid. 2003 (26.1.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å erstatte 
dagens kristendomsundervisning med en reli
gionsnøytral opplæring i kultur, verdier og livs
syn. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.2.95 fra kirke-, 
utdannings- og forskningsministeren.) 
Dok. 8: 51 (1993-94), ref. S.tid. 3683 (24.5.94), 
Innst. S. 93, S.tid. 2401-2419, 2420 (7.3.95) og 
avvist. 
(3 forslag fra SV og Ellen Christiansen ikke 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å stoppe organisert 

dørsalg på søndag formiddag, med eksempel i 
virksomheten til en større riksavis i Trondheim, 
S.tid. 2871-2872 (5.4.95). 
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2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om besteforeldre 
generelt er uskikket til å være fosterforeldre for 
egne barnebarn, eller om det kun gjelder dem med 
et kristent livssyn, S.tid. 2959 (26.4.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om helligdager og helligdagsfred. 

Ot.prp. 84 (1993-94), ref. O.tid. 571 (13.6.94), 
Innst. O. 27, O.tid. 263-268 (19.1.95), Besl. O. 
34, L.tid. 29 (26.1.95). Lov av 24. februar 1995. 
(l forslag fra Stephen Bråthen sendt Stortinget- se 
Il, l.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Justis- og politidepartementet. (Mulig 
overføring av administrasjon av lov om trossam
funn til Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 637-680 (7.11.95). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
249 Andre tiltak i utdanningen 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

(l forslag fra komiteen vedr. tilskudd til private 
skole- og kirkebygg bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1995 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og politide
partementet. 
(Kap. 472 Trossamfunn m.m.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 922, Innst. S. 59, S.tid. 1576, 
1602-1603 (8.12.95). 

2. Framlegg frå Øystein Djupedal pva. SV og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt frå Odelstinget 
21. mars 1996: «Stortinget ber Regjeringen sørge 
for at en utredning om en innføring av kirkeskatt/ 
kirkeavgift blir lagt frem for Stortinget. I en slik 
utredning må man også vurdere om alle andre re
gistrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve inn 
medlemskapsavgift på tilsvarende måte.» 
S.tid. 2986, 2988 (26.3.96) og ikke bifalt. 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med Kir
kerådet vurdere hvordan kirkens konfirmasjonsun
dervisning kan tilrettelegges praktisk samtidig 
som hensynet til barn med annen tros- eller livs
synsbakgrunn blir ivaretatt.» 
S.tid. 2986,2988-2989 (26.3.96) og bifalt med 87 
mot 12 stemmer. 

4. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å yte rettferdig
het overfor jøder i Norge - erstatning for konfis
kerte verdier og krigspensjon. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2861, Innst. S. 171, S.tid. 
3428-3431, 3448 (13.5.96) og vedlagt protokol-

len. 
(l forslag fra Roy N. Wetterstad (Dok. 8-forsla
gets punkt l) sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT l.) 
(Jf. neste sak og Ill, 2.) 

5. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å yte rettferdig
het overfor jøder i Norge - erstatning for konfis
kerte verdier og krigspensjon. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2868, lnnst. S. 242, S.tid. 
4375-4378, 4411 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP, bl.a. om å 
utbetale et månedlig beløp på kr 3000, bifalt med 
58 mot 55 stemmer.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal, framsatt av Bjørn Her

næs om fritaking for verneplikt pga. påstått for
standarskap i heilt useriøse «trussamfunn», S.tid. 
1414 (29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om samarbeid 
mellom Justisdepartementet og en jødisk gruppe 
tilknyttet det Mosaiske Trossamfund for å finne ut 
hva som skjedde med jødenes eiendom under og 
etter krigen, S.tid. 2158- 2159 (31.1.96). 
(Jf. Il, 4.) 

3. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om krigspensjon til 
jøder som Norge tok i mot etter krigen, S.tid. 
2215-2216 (7.2.96). 
(Jf. Il, 5.) 

IV. Lovsaker: 
l. l. Lov om Den norske kirke (kirkeloven). 2. Lov 

om kirkegårder, kremasjon og gravferd (grav
ferdsloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1989: 7 Den lokale kirkes 
ordning. Leder Georg Rille.) 
Ot.prp. 64 (1994-95), ref. O.tid. 846 (8.6.95), 
Innst. O. 46, O.tid. 235-285 (21.3.96), Besl. O. 
48, 49, L.tid. 28 (26.3.96), Besl. L. 2, O.tid. 293 
(15.4.96), Besl. O. 55, L.tid. 31 (18.4.96). Lov av 
7. juni 1996. 
( 40 forslag i Odelstinget, hvorav 5 sendt Stortinget 
(2 bifalt, l sendt Regjeringen) - resten ikke bifalt, 
og 5 i Lagtinget hvorav l bifalt (lagtingsanmerk
ning). Anmerkningen ikke bifalt ved 2. gangs be
handling i Odelstinget. l forslag i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 2- 3.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 607-633, 633-640 
{5.11.96). 
Budsjett-kap. : 
472 Trossamfunn m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
249 Andre tiltak i utdanningen 
294 3294 Kirkelig administrasjon 

{l forslag fra komiteen bifalt- vedr. tilskuddsord
ningen for private skole- og kirkebygg.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Interp. fra Ola T. Lånke om hvilke verdier og nor

mer som skal være grunnleggende i Det norske 
hus. 
S.tid. 2513-2524 {26.2.97). 
{l forslag fra KrF om å styrke etikkundervisning 
innen høyere utdanning og bedre etisk standard i 
nærings- og finansmiljøene bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om at 

statskirken får bruke folkeregisteret som basis for 
kirkemanntallet, mens det for andre trossamfunn 
kreves skriftlig bekreftelse fra hvert medlem, 
S.tid. 2889-2890 {9.4.97). 
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TRYGDER 

Se også: BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, HELSEVESEN, SOSIAL VESEN 

1993-94 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Sosialdepartementet og Administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap. : 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 

15 31 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og pen
sjonsordningen for apoteketaten 

1532 Arbeidsgiveravgift ti/folketrygden 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
Budsjett-kap.: 

660 
3661 

2600 
2603 
2650 
2660 

2662 
2663 
2680 
2681 

2682 
2683 
2685 
2686 

Krigspensjon 
Sykepenger 
Trygdeetaten 
Trygderetten 
Sykepenger 
Uførhet 
Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
Attføring 
Enker og enkemenn m. v. 
Etterlatte familiepleiere 

Barnepensjoner 
Ugifte, skilte og separerte forsørgere 
Forskuttering av underholdsbidrag 
Gravferdshjelp 

5701 Diverse inntekter 
(l forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt. Tilråding fra 
sosialkomiteen om vurdering av den nye yrkes
skadeforsikringen og de små bedrifters kostnader. 
l forslag fra Sp, SV og KrF om prøveprosjekt med 
6 timersdag sendt kommunalkomiteen.) 
(Jf. neste sak og STATSBUDSJETTET I, 34.) 

3. Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under 
enkelte kapitler under Sosial- og helsedeparte
mentet. (Kap. 2600, etablering av hjelpemiddel
kontor i Rikstrygdeverket; kap. 5701, oppdrags
inntekter.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 700, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1259-1332 (30.11.93). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger under programområdene 

29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjet
tet for terminen 1993. (Omgrupperinger - oversikt 

over tilleggsbevilgninger vedtatt i løpet av året, og 
over Folketrygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 700, Innst. S. 32, S.tid. 
1591-1593 (9.12.93). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1993 under enkelte kapitler under Sosial
og helsedepartementet. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 700, Innst. S. 31, S.tid. 
1593-1594 (9.12.93). 

3. Forslag fra John Alvheim og Øystein Hedstrøm 
om å be Regjeringen foreslå en trygdefinansie
ringsordning for pasienter som lider av raskt 
fremskridende eller alvorlig periodontitt. 
Dok. 8: 7, ref. S.tid. 642, Innst. S. 119, S.tid. 
3679-3683 (24.5.94) og vedtatt sendt Regjerin
gen til vurdering i melding om helsetjenesten. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra Sp og SV ikke 
bifalt.) 

4. Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for 
sjømenn fra l. mai 1994. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 199, S.tid. 
4516,4517 (16.6.94). 

5. Trygdeoppgjøret 1994. 
(Vedlegg: l. Tabell - Minstepensjon 1970-1993. 
2 og 3. Sluttprotokoll for forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Landsorganisasjonen i Norge og Funksjons
hemmedes Fellesorganisasjon om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden og andre pensjons
ytelser pr. l. mai 1994. 4. Kap. 5 i rapporten fra de 
partssammensatte arbeidsgruppen som skulle vur
dere «hvilke faktorer som skal/må tas med i vur
deringen av utviklingen av grunnbeløpet».) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 3683, Innst. S. 194, S.tid. 
4544-4549, 4557-4560 (16.6.94). 
(8 forslag, hvorav 7 ikke bifalt og l .fra RV sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

6. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 6. juni 1994: «Regjeringen anmo
des om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å 
gjennomgå hele bidragsordningen i lys av skatte
reformen og de bidragspliktiges økonomi. Dette 
arbeidet utføres med sikte på å oppnå en rettferdig 
byrdefordeling mellom bidragsmottaker og 
bidragspliktig - både på grunnlag av endringer i 
samværs-, ansvars- og økonomiske forhold, inklu
dert spørsmålet om bidragspliktige kan ha en ufor-
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holdsmessig stor økonomisk belastning.» S.tid. 
4561-4562 (16.6.94) og ikke bifalt med 92 mot 9 
stemmer. 
(Jf. IV, 4.) 

7. Forslag fra Johanne Gaup og Bjørg Hope Galtung 
om at Stortinget ber Regjeringen vurdere innvil
ging av krigspensjon for veteranene fra Alta 
Bataljon. 
Dok. 8: 54, ref. S.tid. 3922 (2.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Thorhild Widvey om personvernhen

syn ved Rikstrygdeverkets innføring av systemet 
TRESS-90, S.tid. 295-296 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å sikre syke
husene refusjon for nødvendige undersøkelser ved 
utredning av pasienter, i lys av strid mellom Førde 
trygdekontor og Sentralsjukehuset i Sogn og Fjor
dane om refusjon for computertomografi, S.tid. 
325-326 (3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Rikstrygdever
kets nye regler for sykemeldingsattest l og 2, og 
høringsrunden forut for lovendringen som regel
endringene bygger på, S. tid. 1573-1574 
(8.12.93). 

4. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om krav om inn
tektsskatt av behandlingskostnader i Sverige som 
Castro! Norge som arbeidsgiver vil dekke for en 
kreftsyk pasient i Telemark som fikk avslag om 
trygderefusjon. (Trukket tilbake), S.tid. 1943 
(19.1.94). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at 2900 inn
vandrere som har flyttet fra Norge, likevel har 
norsk adresse, og dermed muligheten til urettmes
sig å motta hjelp fra trygde-og sosialkontorene, 
S.tid. 1977-1978 (26.1.94). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Mai 
Gythfeldt om å likestille utenlandske enker som er 
enslige forsørgere med enslige, separerte og skilte 
forsørgere mht. trygderettigheter, S.tid. 
2029-2030 (2.2.94). 

7. Sp.spm. fra Ansgar Gabrielsen om å vurdere re
gelverket for å gi refusjon for ortopedisk tilpasset 
skotøy produsert i utlandet når dette er eneste 
muighet, S.tid. 2104 (9.2.94). 

8. Sp.spm. fra Astrid Marie Nistad om at det pga. ny 
regnskapslov er avdekka ei gigantisk ekstragjeld i 
børsnoterte selskap pga. at for lite har vorte avsett 
til pensjonsfond, S.tid. 2331-2332 (23.2.94). 

9. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at sta
dig fleire kvinner med muskel- og slitasjesjukdo
mar fell utanfor ein definisjon som gir rett til tryg
deytingar, S. tid. 2574-2576 (16.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Eva Lian, framsatt av Marit Tingel
stad om å forbedre EØS-avtalen mht. rettighetene 
til funksjonshemmede over 25 år som ikke har 
vært yrkesaktive, bl.a. til dekning av sykeutgifter i 
EU-landene, S.tid. 2850-2851 (13.4.94). 

11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om den kvinnediskri
minerende praksis i uførepensjonssaker som inn
strammingen av uførebegrepet har resultert i, 
S.tid. 2851-2853 (13.4.94). 

12. Sp.spm. fra William Engseth om ordningen med 
legehenvisning for å få refusjon for behandling 
hos kiropraktor, og ønsket om å utnytte kiroprak
torer i behandling av sykdommer i muskel- og 
skjelettsystemet, S. tid. 3423-3425 (11.5.94). 

13. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å syta 
for at fleire kvinner som lir av beinskjørheit, tar 
tilvist relevante medisinar på blå resept, S.tid. 
3428-3429 (11.5.94). 

14. Sp.spm. fra Arild Lund om vilkårene etter l. ja
nuar 1993 for fortsatt trygderefusjon for helseper
sonell med avtaleløs privat praksis etablert før 
10. oktober 1992, S. tid. 3849-3850 (1.6.94). 

15. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at det 
grunna folketrygdrefusjonane løner seg for sjuke
husa å behandla ufriviljug barn lause framfor ven
tetidspasientar, S.tid. 3850-3851 (1.6.94). 

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

og i visse andre lover. (Større trygdemessig likhet 
for samboere og ektepar. Økning av særtillegget 
for minstepensjonistektepar. Endringer i reglene 
om pensjon m. v. for personer med utenlandsopp
hold. Endringer i bidragsreglene og andre endrin
ger.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O.tid. 34-48 
(9.12.93), Besl. O. 7, L.tid. 6-8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(12 forslag i Odelstinget og 5 i Lagtinget- ingen 
bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd 
og i visse andre lover. (Oppheving av særregler 
for sykepenger til sjømenn; sykepenger til statsan
satte med ventelønn; pensjonsordning for syke
pleiere - rettigheter i forb. med AFP fra 64 år og 
utbetaling av alderspensjon etter avdøde; endret 
terminologi for attføringspenger - rehabiliterings
penger og foreløpig uførestønad; oppdatering av 
trygderettsloven.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 220, Innst. O. 45, O.tid. 
303-308 (25.5.94), Besl. O. 45, L.tid. 26 
(10.5.94). Lov av 16. juni 1994. 

3. Endringar i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å 
fremme sysselsetting, lov 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke 
til Trygderetten (Samleproposisjon - administra
tive, tekniske og redaksjonelle endringar). 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 234, Innst. O. 48, O.tid. 
340-341 (2.6.94), Besl. O. 51, L.tid. 27 (10.6.94). 
Lov av 16. juni 1994. 

4. Endringer i bidragsinnkrevingsloven og i enkelte 
andre lover. 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 220, Innst. O. 59, O.tid. 
457-462 (6.6.94), Besl. O. 62, L.tid. 30 (10.6.94). 
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Lov av 16.juni 1994. 
(l forslag fra FrP sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 6.) 

5. Endringer i lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon. 
(Privat sektor fra fylte 64 år.) 

Ot.prp. 73, ref. O.tid. 273, Innst. O. 74, O.tid. 
617-619 (14.6.94), Besl. O. 78, L.tid. 42 (17.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra H og FrP ikke bifalt.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, 7.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosialdepartementet og Administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 
Budsjett-kap.: 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og pen-

sjonsordningen for apoteketaten 
1532 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1269-1331 (10.11.94). 
Budsjett-kap.: 

660 
3661 

2600 
2603 
2650 
2660 
2662 
2663 
2680 
2681 
2682 
2683 
2685 
2686 

Krigspensjon 
Sykepenger 
Trygdeetaten 
Trygderetten 
Sykepenger 
Uførhet 
Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
Medisinsk rehabilitering m. v. 
Enker og enkemenn m. v. 
Etterlatte familiepleiere 
Barnepensjoner 
Ug({te, skilte og separerte forsørgere 
Forskuttering av underholdsbidrag 
Gravferdshjelp 

5701 Diverse inntekter 
2750 Legehjelp m. v. 
(l forslag fra V bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Johanne Gaup og Bjørg Hope Galtung 

om at Stortinget ber Regjeringen vurdere innvil
ging av krigspensjon for veteranene fra Alta 
Bataljon. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.9.94 til sosial
komiteen fra sosialministeren.) 
Dok. 8: 54 (1993-94), ref. S.tid. 3922 (2.6.94), 
Innst. S. 22, S.tid. 1333-1338 (10.11.94) og ikke 
bifalt. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp, SV og FrP ikke 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 15.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den for 1994 under enkelte kapitler under Sosial-

og helsedepartementet. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 800, Innst. S. 56, S.tid. 
1675-1680 (16.12.94). 

3. Endringer i bevilgninger under programområdene 
28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helse
vern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 
1994. (Omgrupperinger- oversikt over tilleggsbe
vilgninger vedtatt i løpet av året, og over Folke
trygdens utgifter og inntekter.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 1507, Innst. S. 57, S.tid. 
1680-1682 (16.12.94). 

4 . Skriv fra Erling Mekiassen , Fredvang i Lofoten, 
datert 22. mars 1995, med anmodning om krigs
pensjon og erstatning for tapte personlige eiende
ler under deltakelse i krigshandlingene i 1940. 
Ref. S.tid. 2848 (4.4.95), og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. BILLIGHETSERSTATNINGER Il, 3.) 

5. Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital , oppfølging av 
Pu-reformen og Trygdeetatens EDB-system. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3279, Innst. S. 210, S.tid. 
4027-4045, 4048-4050 (13 .6.95). 

6. Trygdeoppgjøret 1995. 
(Vedlegg: l. Tabeller - minstepensjon og grunn
beløp 1970-1994, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen i Norge om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden pr. l. mai 1995.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 211, S.tid. 
4208-4209, 4278-4279 (15.6.95). 

7. Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for 
sjømenn fra l. mai 1995 og økning av bevilgnin
gen under kap. 664, post 51 for 199 5. 
St.prp. 66, ref. S.tid. 3728, Innst. S. 213, S.tid. 
4265, 4289 (15.6.95). 

8. Forslag fra Gudmund Restad og Magnhild Mel
tveit Kleppa om utvidelse av garantien om arbeid 
eller utdanning til ungdom under 25 år og adgang 
tilførtidspermisjonfor langtidsledige over 60 år. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 24.4.95 og 
1.6.95 fra hhv. finansministeren og Finansdeparte
mentet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 221 , S.tid. 
4306-4310, 4314 (16.6.95) og vedlagt protokol
len. 
(l forslag fra Sp, SV, KrF og RV ikke bifalt.) 
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9. Velferdsmeldingen. (Særskilte vedlegg: l. NOU 
1994: 2 Fra arbeid til pensjon. Leder Bernt H. 
Lund. 2. NOU 1994: 6 Private pensjonsordninger. 
Leder Aanund Hyl/and.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 3978 (12.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

10. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99, ref. S.tid. 4447 (19.6.95). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om grunnlaget 

for å si at EU ikke har eller vil få en felles sosi
alpolitikk, etter en dom i EU-domstolen om pen
sjonsrettigheter ved bevegelse over landegren
sene, S.tid. 548-549 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kommunenes utgif
ter pga. forskjell i trygderettigheter mellom uføre 
flyktninger og uføre asylsøkere som har opphold 
på humanitært grunnlag, S.tid. 1850-1851 
(11.1.95). 

3. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om uføre vare
tektsfanger som får utbetalt full uføretrygd, mens 
vanlige innsatte arbeidstakere må nøye seg med de 
fastsatte lommepengene fra fengslet, S.tid. 
1921-1922 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sikre studentene 
ved Politihøgskolen gode forsikringsordninger 
mot eventuelle økonomiske tap som resultat av 
skader påført under utdanningen, S.tid. 1967 
(25.1.95). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om endringer i de 
innstramminger flertallet på Stortinget har vedtatt 
når det gjelder rett til uførepensjon, S.tid. 
1972-1973 (25.1.95). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om bedre oppfølging 
av prosjektet OSKAR fra arbeidsmarkedsetatens 
side, S.tid. 2085- 2086 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om takstsystemet ved 
behandlingsmetoder med ny teknologi, med ek
sempel i et prosjekt for screening av diabetisk reti
nopati ved Østfold Sentralsykehus, S.tid. 
2323-2324 (22.2.95). 

8. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om endring av 
folketrygdens regler om dekning av utgifter som 
gir urimelige utslag når en sykdom også medfører 
tannbehandling, S.tid. 2469-2471 (8.3.95). 

9. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om samordning 
med folketrygdens tilleggsytelser er sluttført i alle 
saker, S.tid. 2702 (22.3.95). 

l O. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad, framsatt av Jorid 
Avdem om at yrkesskadeforsikringen ikke funge
rer i tråd med de forutsetningene som ble lagt til 
grunn da loven ble vedtatt, S.tid. 2764-2766 
(29.3.95). 

11. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å innføre retnings
linjer for obligatorisk samordning mellom ar
beidskontor, sosialkontor og trygdekontor, S.tid. 
2872-2873 (5.4.95). 

12. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om årlig publi
sering av Trygderettens kjennelser, S.tid. 
2873-2874 (5.4.95). 

13. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å korte ned 
saksbehandlingstiden og bedre informasjonen til 
de yrkesskadde, S.tid. 2874-2875 (5.4.95). 

14. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om å redusere be
handlingstiden for søknader fra funksjonshem
mede som trenger tekniske hjelpemidler, S.tid. 
2875-2876 (5.4.95). 

15. Sp.spm. fra Johanne Gaup om saken om krigspen
sjon til veteranene fra Alta bataljon, S.tid. 
3203-3204 (10.5.95). 
(Jf. Il, l) 

16. Sp.spm. fra Rita H. Roalds en om personer på att
føring/år mindre utbetalt etter at ansvaret ble flyt
tet fra trygdeetaten til arbeidsmarkedsetaten, S.tid. 
3206-3207 (10.5.95). 

17. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om stønad 
til hjelpemidler etter folketrygdens regler for per
soner med fysiske lidelser, S.tid. 3597-3598 
(31.5.95). 

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

og i visse andre lover. (Sykepenger ved barnepas
sers sykdom; øking av laveste pensjonsgrunnlag i 
krigspensjoneringen; forslag om endret finansie
ringsordning for medisinske laboratorier og rønt
geninstitutt; direktesalg av legemidler til sykehus; 
justeringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn og 
i lov om pensjonstrygd for fiskere.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 27, Innst. O. 7, O.tid. 112-116 
(10.11.94), Besl. O. 9, L.tid. 16 (30.11.94). Lov av 
9. desember 1994. 
(l forslag fra Sp, H, SV, KrF og FrP om at forslag 
om endret finansieringsordning for laboratorier og 
røntgeninstitutt tilbakesendes Regjeringen, bifalt.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 
og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Me
disinske vilkår for rett til uførepensjon; uførepen
sjon til personer med utenlandsopphold; organise
ring av trygdeetaten; oppdatering av lovtekst ved 
avvikling av to storkontorer; feriegodtgjøring for 
arbeidstakere over 60 år; delvis overføring av an
svar for pensjonstrygden for fiskere til Garantikas
sen for fiskere; justeringer i pensjonsordning for 
sykepleiere.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 594, Innst. O. 63, O.tid. 
782-795 (8.6.95), Besl. O. 75, L. tid. 57-58 
(13.6.95). Lov av 16. juni 1995. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Sosialdepartementet og Administrasjons
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Administrasjonsdeparte
mentet: 3. Eiendommer overført til Statsbygg i 
forbindelse med utvidelsen av husleieordningen.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 
666 Avtalefestet pensjon (AFP) 

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen
sjonsordningen for apoteketaten 

l 543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1148-1199, 1201-1223 
(21.11.95). 
Budsjett-kap. : 
660 Krigspensjon 

3 661 Sykepenger 

2600 Trygdeetaten 

2603 Trygderetten 

2650 Sykepenger 

2660 Uførhet 
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 

2663 Medisinsk rehabilitering m. v. 

2680 Enker og enkemenn m. v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 

2682 Barnepensjoner 

2683 Ugifte, skilte og separerte forsørgere 

2685 Forskuttering av underholdsbidrag 

2686 Gravferdshjelp 

5701 Diverse inntekter 

2750 Legehjelp m. v. 

(2 forslag bifalt - l fra sosialkomiteen vedr. 
grunnstønad ved uførhet og l fra Sp, H, KrF og 
FrP vedr. sykepenger. l forslag fra RV vedr. ufø
repensjon sendt sosialkomiteen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l . Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 

kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 660, 3661 og 666.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, Innst. S. 89, S.tid. 
1664-1669, 1681-1684 (12.12.95). 

2. Endringer i bevilgninger under programområdene 
29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet 
for 1995. (Omgrupperinger; kap. 2600, 2650, 
2660, 2663, 2680, 2682, 2683, 2685, 2750 og 
5701.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 86, S.tid. 1669, 
1684-1685 (12.12.95). 

3. Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold og 
Tove Kari Viken om å oppheve avkortingsreglene 
for trygdeytelser ved opphold i somatiske sykehus. 
Dok. 8: 99 (1994-95), ref. S.tid. 4447 (19.6.95), 
Innst. S. 85, S.tid. 1670-1671, 1686 (12.12.95). 

(Komiteens innst. om å be Regjeringen vurdere 
konsekvensene av å oppheve avkortingsreglene og 
legge vurderingen fram i statsbudsjettet for 1997-
enstemmig bifalt.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 666 Avtalefestet pensjon (AFP).) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 75, S.tid. 1671, 
1686 (12.12.95). 

5. Endringer i forva/tningsreglementet for fond i 
pensjonstrygden for sjømenn. (Utvidet plasse
ringsadgang med sikte på økt avkastning; tilpas
ning til regelverk for andre pensjonskasser.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 701, Innst. S. 91, S.tid. 
1671-1672, 1687-1688 (12.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 

6. Forslag oversendt fra Odelstinget 12. desember 
1995: «Stortinget ber Regjeringen foreta en gjen
nomgang av trygderefusjonene for laboratorie- og 
røntgentjenester med sikte på en eventuell 
avgrensning mellom uprioriterte og prioriterte 
oppgaver.» 
S.tid. 1845, 1911-1912 (19.12.95) og bifalt med 
104 mot 43 stemmer. 
(Jf. IV, l) 

7. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 21. november 1995: «Stortinget ber 
Regjeringa legge fram forslag til lovendringer 
som sikrer retten til uføretrygd slik den var før 
innstramningene i 1991.» 
S.tid. 1203-1204 (21.11.95), Innst. S. 180, S.tid. 
3451-3510, 3521 (14.5.96) og ikke bifalt. 
(Jf. neste sak.) 

8. Velferdsmeldingen. 
(Vedlegg: De sosiale trygghets- og velferdsord
ningene i hovedtrekk. Særskilt vedlegg: l. NOU 
1994: 2 Fra arbeid til pensjon. Leder Bernt H. 
Lund. 2. NOU 1994: 6 Private pensjonsordninger. 
Leder Aanund Hy/land. (Kortversjon av meldin
gen: Velferd mot 2030.) Vedlegg inntatt i innst.: 
Uttalelser fra familie-, kultur- og administrasjons
komiteen og fmanskomiteen. lnnst. omhandler 
også 2 forslag fra Erling Folkvord pva. RV om 
uførepensjon og stønad til livsopphold.) 
St.meld. 35 (1994-95), ref. S.tid. 3978 (12.6.95), 
lnnst. S. 180, S.tid. 3451-3521 (14.5.96). 
( 69 forslag, herav 2 fra H, 3 fra A og 3 fra Sp, H, 
KrF og FrP bifalt og l fra H og FrP sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 15 for
slag til vedtak fra komiteen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og SOSIAL VESEN Il, 4.) 

9. Riksrevisjonens konstitusjonelle antegnelser til 
statsregnskapet for 1994, TRESS-90, sluttoppgjør 
mellom Rikstrygdeverket og Norsk Informasjons
teknologi. 
(Vedlegg til innst.: l. -10. Brevveksling mellom 
kontroll- og konstitusjonskomiteen og Sosial- og 
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helsedepartementet, med undervedlegg (bl.a. kor
respondanse mellom Rikstrygdeverket og departe
mentet). 11. Referat fra åpen høring 2.2.96. Ved
legg inntatt i innst.: Brev av 27.3.96 fra kontroii
og konstitusjonskomiteen til Sosial- og helsede
partementet og svarbrev av 11.4.96 fra departe
mentet.) 
Dok. l, kap. 16 sak 4, ref. S.tid. 701, lnnst. S. 190, 
S.tid. 3630-3667, 3672-3673 (23.5.96) og desi
dert «Til observasjon>>. 
(l forslag fra A ikke bifalt. 2 forslag fra komiteen, 
herav l om en orientering om de ulike datasatsin
ger i staten bifalt, og l om en organisasjonsmessig 
gjennomgang av Rikstrygdeverket sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. sakene 10, 11 og 15.) 

10. Tillegg til Dokument nr. l (1995-96), kap. 16, sak 
4 i antegnelsene til Sosial- og helsedepartementet. 
TRESS-90, sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket 
og Norsk Informasjonsteknologi - Riksrevisjo
nens forslag til endelig desisjon. 
Ref. S.tid. 2127, Innst. S. 190, S.tid. 3630- 3667, 
3672-3673 (23.5.96). 
(Jf. forrige og neste sak.) 

11. Trygdeetatens EDB-system, prisstopp på legemid
ler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet m.m. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 276, S.tid. 
4355-4374, 4409-4410 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt. l forslag fra ko
miteen om en egen sak om alternativ til TRESS-90 
enstemmig bifalt.) 
(Jf. sakene 9 og 10.) 

12. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å yte rettferdig
het overfor jøder i Norge - erstatning for konfis
kerte verdier og krigspensjon. 
Dok. 8: 59, ref. S.tid. 2868, Innst. S. 242, S.tid. 
4375-4378, 4411 (17.6.96). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og FrP, bl.a. om å 
utbetale et månedlig beløp på kr 3000, bifalt med 
58 mot 55 stemmer.) 
(Jf. Ill, 6.) 

13. Trygdeoppgjøret 1996. 
(Vedlegg: l. Tabeller - minstepensjon og grunn
beløp 1970-1996, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen i Norge om regulering av 
grunnbeløpet i folketrygden pr. l. mai 1996.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3709, Innst. S. 258, S.tid. 
4378-4380,4411-4412 (17.6.96). 
(l forslag fra SV og KrF ikke bifalt.) 

14. Regulering av pensjonane frå Pensjons trygda for 
sjømenn frå l. mai 1996 og auke i løyvinga under 
kap. 664, post 51 for 1996. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 4097, Innst. S. 268, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

15. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende habilitets-

spørsmål og konsu/entbruk knyttet til TRESS-90. 
Dok. 3: 9, ref. S.tid. 4754 (21.6.96). (Ikke behand
let.) 
(Jf. sakene 9 og 10.) 

16. Forslag fra John Alvheim om å sørge for riktig 
praktisering av samordningsloven slik at ingen 
kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i Folke
trygden. 
Dok. 8: 66, ref. S.tid. 2989 (26.3.96). (Ikke 
behandlet.) 

17. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 
Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
Dok. 8: 89, ref. S.tid. 3609 (21.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

18. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 110 e i Grunn
loven. (Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og 
pensjonsrettigheter.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 12.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore Nordtun om bedre overgang 

mellom forhøyet hjelpestønad og attføring, da de 
mellom 18 og 19 år faller utenfor begge hjelpeord
ningene, S.tid. 947-947 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om lang saksbehand
lingstid i Trygderetten, S.tid. 1426-1427 
(29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om et skjema som 
trygdeetaten sender ut til eneforsørgere pga. 
påstått høyt trygdemisbruk, S.tid. 1558-1559 
(6.12.95). 

4. Sp.spm. fra Kjell Engebretsen om trygdesaker 
hvor to rådgivende leger kommer til motsatt kon
klusjon, og hvor søknaden blir avslått uten innhen
ting av ytterligere uttalelser, S.tid. 1994 (10.1.96). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om den nye yr-
kesskadeforsikringsloven, S.tid. 2106-2107 
(24.1.96). 

6. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om krigspensjon til 
jøder som Norge tok i mot etter krigen, S.tid. 
2215-2216 (7.2.96). 
(Jf. Il, 12.) 

7. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om trygdekontore
nes tolkning av regelverket for utdanningsstønad 
til alenemødre, S.tid. 2353 (14.2.96). 

8. Sp.spm. fra Johanne Gaup om krigspensjon til 
veteraner fra Alta-bataljonen, S.tid. 2687 
(6.3.96). 

9. Sp.spm. fra Erna Solberg om hvorfor endringer i 
regelverket om uføretrygd fra 2. januar 1996 ikke 
er gitt tilbakevirkende kraft, S.tid. 2807-2808 
(13.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om opprydning i 
uverdige lover og regler for norske kvinner som 
hadde forhold til tyskere under andre verdenskrig, 
S.tid. 3126-3128 (17.4.96). 
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11. Sp.spm. fra Erling Folkvord om foreldres syke
pengerettigheter ved barns sykdom, S.tid. 
3382-3383 (8.5.96). 

12. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tiltak for å hindre 
misbruk av egenmeldingssystemet, S.tid. 
3383-3384 (8.5.96). 

13. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om en uføretrygdet 
kvinnes situasjon. (Trukket tilbake), S.tid. 3612 
(22.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus 

m.v., i lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjons
trygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover. 
(Samleproposisjon.) (Finansieringsordning for 
medisinske laboratorier og røntgeninstitutter; av-

vikling av pensjonstrygd for skogsarbeidere; 
omlegging av betalingsrutinene for bidragsfor
skudd; justering av overgangsregler for samboere 
med etterlattepensjon.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 12, Innst. O. 24, O.tid. 78 - 83 
(12.12.95), Besl. O. 18, L.tid. 9 (18.12.95). Lov av 
22. desember 1995. 
(l forslag i Odelstinget sendt Stortinget og bifalt, 2 
forslag fra komiteen sendt Stortinget og bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

2. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen
sjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover. 
Ot.prp. 59, ref. O. tid. 362 (13.5.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

mende Sosial- og helsedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11 , S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
Budsjett-kap.: 

660 Krigspensjon 

3661 Sykepenger 
797 Helse- og sosialberedskap 

2600 Trygdeetaten 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 

2660 Uførhet 
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning 
2663 Medisinsk rehabilitering m. v. 
2680 Enker og enkemenn m. v. 

2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 

2683 Ugifte, skilte og separerte forsørgere 
2685 Forskuttering av underholdsbidrag 
2686 Gravferdshjelp 

5701 Diverse inntekter 
2750 Legehjelp m. v. 
(l forslag fra Sp og SV til kap. 2650 bifalt. 2 for-
slag fra sosialkomiteen bifalt, vedr. arbeidsgiver-
perioden i sykepengeordningen og refusjon av 
skyssutgifter i hjemmesykepleien.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet folketryg-
den for 1997 under enkelte kapitler under Sosial-
og helsedepartementet. (Kap. 2600, 2650, 2660, 
2663.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 872, Budsjett-innst. 
S. 11, S.tid. 1081-1145 (20.11.96). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-
mende Sosialdepartementet og Administrasjons-
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap. : 

l. 

2. 

3. 

666 Avtalefestet pensjon (AFP) 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen

sjonsordningen for apoteketaten 
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

Il. Alminnelige saker: 
Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa p va. Sp og 
KrF oversendt fra Odelstinget 22. oktober 1996: 
«Stortinget ber Regjeringen nedsette et utvalg der 
ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisa
sjoner er representert for å foreta en nærmere 
utredning og fornyet vurdering av sjømannspen
sjonene både når det gjelder fortsatt offentlig pen
sjonsordning, en eventuell privat tjenestepen
sjonsordning eller en eventuell AFP-lignende ord
ning. En overgang til forsikringsmessig beregning 
av pensjonen må også vurderes.» 
S.tid. 893, 929 (15.11.96) og bifalt med 54 mot 49 
stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 
Forslag fra Kjellaug Nakkim pva. H og Roy N. 
Wetterstad oversendt fra Odelstinget 22. oktober 
1996: «Stortinget ber Regjeringen utrede og forbe
rede en overføring til privat tjenestepensjonsord
ning for de yrkesaktive medlemmer av Pensjons
trygden for sjømenn. Det forutsettes at det enkelte 
aktive medlems opparbeidede rettigheter ivaretas. 
Pensjonister og de med oppsatte rettigheter behol
des i Pensjonstrygden for sjømenn. Det bør videre 
utredes overgangsordninger for de medlemmer 
som har lang opptjeningstid i pensjonstiden.» 
S.tid. 893, 929 (15.11.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 
Forslag oversendt fra Odelstinget 22. oktober 
1996: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
til lovendring som sikrer en automatisk G-regule
ring av sjømannspensjonene slik at dette kan tre i 
kraft fra l. mai 1997.» 
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S.tid. 893 , 929 (15.11.96) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, l.) 

4. Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn 
Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved 
ulykker for alle elever i grunn- og videregående 
skole. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28.8.96 fra Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet v/statsrå
den til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 89 (1995-96), ref. S.tid. 3609 (21.5 .96), 
Innst. S. 8, S.tid. 931-986, 1004 (18.11.96) og ved
tatt sendt Regjeringen til utredning i forbindelse 
med forslag til ny opplæringslov.) 

5. Forslag fra John Alvheim om å sørge for riktig 
praktisering av samordningsloven slik at ingen 
kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folke
trygden. (Tjenestepensjonsordningens negative 
effekt.) 
(Vedlegg til innst. : Svarbrev av 7.5 .96 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomi
teen.) 
Dok. 8: 66 (1995-96), ref. S.tid. 2989 (26.3.96), 
lnnst. S. 66, S.tid. 1715-1716, 1735 (16.12.96) og 
vedtatt sendt Regjeringen for vurdering og oppføl
ging i forbindelse med Samordningsutvalgets inn
stilling og lovforslag i denne forbindelse. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, 23.) 

6. Endringer i bevilgninger under folketrygden i 
statsbudsjettet for 1996. (Omgrupperinger; kap. 
2600, 2650, 2660, 2663, 2680, 2683, 2685, 2750 
og 5701.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 56, S.tid. 1716, 
1735-1737 (16.12.96). 

7. Endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte 
kapitler under Sosial- og helsedepartementet. 
(Kap. 660, 666 og 3661.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 67, S.tid. 1717, 
1737-1738 (16.12.96). 

8. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende habilitets
spørsmål og konsulen/bruk knyttet til TRESS-90. 
Dok. 3: 9 (1995-96), ref. S.tid. 4754 (21.6.96), 
Innst. S. 108, S.tid. 2304-2306, 2323 (6.2.97) og 
vedtatt «Kan passere». 

9. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehand
lingsrutinene i Trygderetten . 
(Vedlegg: A. Rapport fra undersøkelsen av saks
behandlingsrutinene i Trygderetten. B. Riksrevi
sjonens korrespondanse med Sosial- og helsede
partementet i oppfølgingen av saken.) 
Dok. 3: 6, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 123, S.tid. 
2620, 2632 (6.3.97). 

10. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 13. februar 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere en utvidelse av utdan
ningsstønaden for enslige forsørgere til 5 år.» 
S.tid. 2648-2649, 2651 (7.3.97) og ikke bifalt 

med 58 mot 33 stemmer. 
(Jf. IV, 4.) 

11. Forslag fra Vidar Bjømstad pva. Asmund Kristof
fersen, Eilif A. Meland og Vidar Bjømstad over
sendt fra Odelstinget 13. februar 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen fremme forslag om lovendring 
som øker aldersgrensen til 26 år for garantert til
leggspensjon for fødte og unge uføre.» 
S.tid. 2649, 2651-2652 (7.3.97) og bifalt med 84 
mot 4 stemmer. 
(Jf. IV, 4.) 

12. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 13. februar 1997: «Det henstilles til 
Regjeringa å legge fram for Stortinget det som er 
kjent om årsaker til det omfattende underforbruk 
av rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring, 
og samtidig legge fram forslag til botemidler mot 
dette underforbruket.» 
S.tid. 2649, 2652 (7.3.97) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 5.) 

13. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 13. februar 1997: <<Stortinget ber 
Regjeringa å undersøke trygdekontorenes erfaring 
med bruk av paragraf 8-5 i lov om folketrygd, og 
konsekvensene for den sykmeldte.» 
S.tid. 2649, 2652 (7.3.97) og ikke bifalt med 58 
mot 34 stemmer. 
(Jf. IV, 4.) 

14. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov eller 
forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til be
handling av ekstraordinær tannslitasje som skyl
des støv på arbeidsplassen, på samme måte som 
trygda dekker utgifter til behandling av annen yr
kesskade eller yrkessykdom. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.3.97 fra Sosial
og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomi
teen.) 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 151, S.tid. 
2902-2903 (15.4.97) og tilbakesendt komite. (l 
utsettelsesforslag fra Erling Folkvord bifalt.) 
(Jf. sak 14.) 

15. Enkelte endringer på statsbudsjettet for 1997 
under Sosial- og helsedepartementet. (Kap. 2600, 
2603, 2660 og 2686.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 180, S.tid. 
3161-3166, 3184-3186 (6.5.97). 

16. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov og/ 
eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene 
til behandling av ekstraordinær tannslitasje som 
skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte 
som trygda dekker utgifter til behandling av annen 
yrkesskade eller yrkessykdom. 
Dok. 8: 30, ref. S.tid. 2135, Innst. S. 190, S.tid. 
3454-3457, 3459 (22.5.97) og ikke bifalt. 
(Forslaget fra RV og l forslag fra SV ikke bifalt. 
Komiteens innst. Il om yrkesskadeforsikring for 
dokumentert tannskade - bifalt.) 
(Jf. sak 14.) 
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17. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og SV over
sendt fra Odelstinget 29. mai 1997: «Stortinget ber 
Regjeringen foreta en evaluering av om to-trinns
behandlingen i Rikstrygdeverket har ført til at 
trygdedes rettssikkerhet er svekket på grunn av 
Trygderettens begrensede prøvingsmyndighet 
slike tilfeller.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 7.) 

18. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 29. mai 1997: «Det henstilles til 
Regjeringen å legge fram forslag til ny §l andre 
ledd slik at manglende innbetaling av premien for 
pensjonstrygd for fiskere ikke rammer de krav en 
fisker har på andre ordninger som det er betalt lov
pålagt avgift for.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 8.) 

19. Forslag oversendt fra Odelstinget 29. mai 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
bevilgninger på 100-200 mill. kroner pr. år, for å 
bringe balanse i pensjonstrygden for sjømenn i 
løpet av en 10-års periode.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og bifalt med 61 mot 48 
stemmer. 
(Jf. IV, 8.) 

20. Forslag fra Gudmund Restad, Erna Solberg, Einar 
Steensnæs, Lars Sponheim og Stephen Bråthen 
om å sikre muligheten til å bli delvis uføretrygdet 
selv om man utøver aktivt eierskap. 
Dok. 8: 39, ref. S.tid. 2430, Innst. S. 214, S.tid. 
3996-3997, 4005 (11.6.97). 
(Forslaget i noe endret form enstemmig bifalt.) 

21. Forslag fra Annelise Høegh pva. H, KrF og FrP 
oversendt fra Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at alle leger, psykologer 
og fYsioterapeuter som driver privat praksis med 
eller uten avtale/trygderefusjon skal ha rett til 
avtale og/eller refusjon.» 
S.tid. 3997, 4005 (11.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 9.) 

22. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 5. juni 1997: «Stortinget ber Regje
ringa gjennomføre ei evaluering før en eventuelt 
avvikler overgangsordninga med refusjon til psy
kiatere/psykologer som gir et behandlingstilbud i 
avtaleløs praksis ved siden av annen hovedstil
ling.» 
S.tid. 3997, 4005 (11.6.97) og enstemmig bifalt. 
(Jf. IV, 9.) 

23. Trygdeoppgjøret 1997. 
(Vedlegg: l. Tabeller- minstepensjon og grunn
beløp 1970-1997, antall pensjonister i ulike kate
gorier, utvikling av gjennomsnittlig pensjonspo
eng. 2. Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftin
gene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistfor
bund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 
Landsorganisasjonen om regulering av grunnbe-

løpet i folketrygden pr. l. mai 1997.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3890, Innst. S. 293, S.tid. 
4466-4474, 4539-4542 (19.6.97). 
(6 forslag ikke bifalt, hvorav 2 fra henholdsvis FrP 
og Sp, SV og KrF om økning av særtillegget for 
minstepensjonister med 12 000 kr pr. år.) 

24. Forslag fra Gudmund Restad pva. Sp, SV, KrF og 
RV oversendt fra Odelstinget 16. juni 1997: «Stor
tinget ber Regjeringa fremme forslag til endring i 
skatteloven 78 nr. l i forbindelse med statsbudsjet
tet for 1998, som sikrer fullt fritak for skatt og 
trygdeavgift for personer som kun mottar folke
trygdens minsteytelser.» 
S.tid. 4620, 4671 (20.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 15.) 

25. Forslag fra John Alvheim, Valgerd Svarstad 
Haugland, Annelise Høegh, Magnar Sortåsløkken 
og Tove Kari Viken om at utgifter til nødvendig, 
forsvarlig tannlegehjelp dekkes fullt ut av folke
trygden for personer med sjeldne medisinske til
stander. 
Dok. 8: 92, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Ansgar Gabrielsen om sykelønn til 

foreldre i tilfeller der barn etter utskrivning fra sy
kehus trenger pleie hjemme en periode, S.tid. 
2072-2073 (22.1.97). 

2. Sp.spm. fra Tor Nymo om at en kvinne fra Torsken 
så seg nødt til å søke advokatbistand for å få svar 
på anke på avslag om attføringstrygd, S.tid. 
2077-2078 (22.1. 97). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om hvorfor Rikstryg
deverket bare krever tilbakebetaling fra leger som 
har skrevet ut falske trygderegninger, men politi
anmelder vanlige folk for trygdemisbruk, S.tid. 
2078-2079 (22.1.97). 

4. M.spm. fra Per-Kristian Foss om en uttalelse fra 
statssekretæren i Finansdepartementet om at det er 
penger nok til fremtidige pensjoner, S.tid. 
2168-2169 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om at Norge snart er 
det eneste vestlige land som ikke gir refusjon for 
de nye lovende medikamenter for MS-pasienter, 
S.tid. 2176-2177 (29.1.97). 

6. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at hel
seministeren i ein omtale av Stortinget sitt vedtak 
om medisinar mot beinskjørhet på blå resept har 
synt til brøyting og strøing i gatene, S.tid. 
2177-2178 (29.1.97). 

7. Sp.spm. fra Rita Tveiten om refusjon for nødven
dig kreftbehandling knytt til rekonstruksjon av 
kjeve og tannsett, S.tid. 2352-2353 (12.2.97). 

8. M.spm. fra Anne/ise Høegh om at privatpraktise
rende leger skal nektes å jobbe privat i fritiden, 
eller at pasientene deres skal nektes trygderefu
sjon, S.tid. 2431-2433 (19.2.97). 

9. M.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om ei 
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endring i ordninga med trygderefusjon til psykia
trar som vil gi ei dramatisk auke i pasientane sine 
utgifter, S.tid. 2434-2435 (19.2.97). 
(Jf. sak 17.) 

l O. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at lege
opplysningar det er teieplikt for, går via trygde
kontor til forsikringsselskap, slik at mange i årevis 
har betalt på ei ugyldig forsikring, S.tid. 2435 
(19.2.97). 

Il. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å dekke kost
nadene for en drosjesjåfør som ble laseroperert på 
synssenteret i Oslo, da det offentliges tilbud var 
omskolering, eventuelt uføretrygd, S.tid. 
2444-2445 (19.2.97). 
(Jf. sak 21.) 

12. M.spm. fra Solveig Sollie om å gi spesialister i 
fysioterapi avtale med fylkeskommunen i stedet 
for en kommune slik at de selv kan ambulere, pa
sientene slipper å reise og trygdeutgifter spares, 
S.tid. 2677-2678 (12.3.97). 

13. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å endre retnings
linjene for refusjon ved utskifting av tannfYllinger, 
slik at pasienter med allergi utenfor munnhulen 
inkluderes, S.tid. 2690-2691 (12.3.97). 

14. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at et fylkestrygde
kontor mener regelverket ikke åpner for en kombi
nasjon av arbeid og uføretrygd for en gårdbruker, 
godtatt av det lokale trygdekontoret, S.tid. 
2698-2699 (12.3.97). 

15. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvorfor kvinner i 
landbruket ikke kan tjene opptil et halvt grunnbe
løp i tillegg til uføretrygden, slik andre kan, S. tid. 
2699 (12.3.97). 

16. Sp.spm. fra Erling Folkvord om at skattefradrag 
for fagforeningskontingent ikke gis til uføretryg
dede, attføringsmottakere og pensjonister, S.tid. 
2759-2760 (19.3.97). 

17. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om et forslag om 
å frata privatpraktiserende psykiatere, psykologer 
og fysioterapeuter refusjon fra folketrygden, S.tid. 
2875-2876 (9.4.97). 
(Jf. sak 9.) 

18. M.spm. fra Ansgar Gabrielsen om den lange saks
behandlingstiden for ankesaker i trygderetten, og 
ambisjonen om at sakene fra 1994 og 1995 skal 
være behandlet innen l. juli 1997, S.tid. 
2914-2915 (16.4.97). 

19. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om at sjølstendig næ
ringsdrivende som blir sykemeldt får tilsendt 
skjema fra trygdekontoret med spørsmål om ar
beidsevne og hvem som utfører arbeidet i sykepe
rioden, S.tid. 2924-2925 (16.4.97). 

20. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om å unngå at pen
sjonister får utbetalt pensjonen for sent pga. ar
beidspress i Statens Pensjonskasse og i verste fall 
må bruke sosialkontoret, S. tid. 3307 (14.5.97). 

21. Sp.spm. fra Hans J Røsjorde, framsatt av Øystein 
Hedstrøm om å gi folketrygden plikt til å betale 
for helsetjenester en arbeidstaker må motta for å 

kunne bli friskmeldt og arbeidsfør igjen, S.tid. 
3553-3554 (28.5.97). 
(Jf. sak Il.) 

22. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Carl 
/.Hagen om Regjeringens syn på et grunnlovsfor
slag om grunnlovsvern av pensjonsrettigheter mot 
endringer som er negative for pensjonistene, S.tid. 
3554-3555 (28.5.97). 

23. Sp.spm. fra Eva Lian om et forslag oversendt fra 
Stortinget til Regjeringen om riktig praktisering 
av samordningsloven for pensjoner, S.tid. 
3757-3758 (4.6.97). 
(Jf. Il, 5.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen

sjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover. 
(Sykepleiepensjonsloven). 
Ot.prp. 59 (1995-96), ref. O.tid. 362 (13.5.96), 
Innst. O. 5, O.tid. 28-39 (22.10.96), Besl. O. 6, 
L.tid. 4 (15.11.96). Lov av 29. november 1996. 
(l forslag i komiteen og 3 i Odelstinget, 3 sendt 
Stortinget og l ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 1-3 og IV, 8.) 

2. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 
og i enkelte andre lover (Samleproposisjon). (Ar
beidsgiverperioden i sykepengeordningen; syke
penger ved sterilisering; avkorting av alderspen
sjon; skyssutgifter i hjemmesykepleien; tekniske 
hjelpemidler til funksjonshemmede elever; hjelpe
middelsentralene - vedtaksmyndighet og ankead
gang.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 26, Innst. O. 16, O.tid. 163, 
183 (5.12.96), Besl. O. 29, L.tid. 15 (10.12.96). Lov 
av 20. desember 1996. 
(Jf. IV, 4.) 

3. Endringer i folketrygdloven og i arbeidsmiljølo
ven. (Stønadsordninger for foreldre med syke 
barn; avvikling av Rikstrygdeverkets styre.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 390, Innst. O. 46, O.tid. 
398-487 (13.2.97), Besl. O. 70-71, L.tid. 32-34 
(20.2.97). Lov av 28. februar 1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 4-5.) 

4. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover. (Oppfølging av Velferdsmeldingen.) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 39, Innst. O. 46, O.tid. 
398-487 (13.2.97), Besl. O. 70-71, L. tid. 32-34 
(20.2.97). Lov av 28. februar 1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 10, 11, 13 og IV, 2, 3, 5.) 

5. Ny lov om folketrygd (folketrygdloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1990: 20 Forenklet folke
trygdlov. Leder Asbjørn Kjønstad.) 
Ot.prp. 29 (1995-96), ref. O.tid. 222 (7.3.96), 
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Innst. O. 46, O.tid. 398-487 (13.2.97), Besl. O. 
70-71, L.tid. 32-34 (20.2.97). Lov av 28. februar 
1997. 
(23 forslag i Odelstinget, hvorav 4 sendt Stortin
get, l forslag fra komiteen bifalt, 5 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 12 og IV, 3-4.) 

6. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover (Samleproposisjon). (Behovsprøvet grav
ferdsstønad; rehabiliteringspenger; opplysninger 
om yrkesbetinget kreft fra Kreftregisteret til Riks
trygdeverket.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 508, Innst. O. 68, O.tid. 
571-575 (12.5.97), Besl. O. 82, L.tid. 42 
(29.5.97). Lov av 6. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget ikke 
bifalt.) 

7. Endringer i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke 
til Trygderetten og i lov 28. februar 1997 nr. 19om 
folketrygd (folketrygdloven). (Tiltak for reduksjon 
av restanser og behandlingstid; ankebehandlin
gen; avvikling av ankeutvalget.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 565, Innst. O. 73, O.tid. 
771-773, 783-785 (29.5.97), Besl. O. 97, L.tid. 
51 (5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra Sp og SV sendt Stortin
get.) 
(Jf. Il, 17.) 

8. Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pen
sjonstrygd for sjømenn og lov 28. juni 1957 nr. 12 
om pensjonstrygd for fiskere m.v. (Automatisk 
regulering av ordinær alderspensjon og krigsfart
stillegg i sjømannspensjonsloven; halvårlig inn
betaling av medlemspremie i fiskerpensjons
loven.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 508, Innst. O. 78, O.tid. 
773-775, 785-786 (29.5.97), Besl. O. 99, L.tid. 
51 (5.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra SV sendt 
Stortinget. l forslag fra komiteen sendt Stortinget. 
l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 18 og 19.) 

9. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 omfolke
trygd. (Avvikling av refusjoner til helsepersonell 
uten driftsavtale - oppretting av flere driftsavtaler 
for privatpraktiserende helsepersonell.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 569, Innst. O. 87, O.tid. 
842-853, 872 (5.6.97), Besl. O. 112, L.tid. 57 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 
(2 forslag i Odelstinget, l fra H, KrF og FrP og l 
fra RV sendt Stortinget (førstnevnte ikke bifalt, 
sistnevnte enstemmig bifalt). l forslag i Lagtinget 
ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 21 og 22.) 

10. Endringer i lov 28.juni 1949 nr. 26 om Statens 
Pensjonskasse. (Renter på etterbetalt pensjon.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 663, Innst. O. 90, O.tid. 
883-884, 900-901 (6.6.97), Besl. O. 116, L.tid. 
58 (10.6.97). Lov av 19. juni 1997. 

11. Endringer i lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, 
skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre 
lover. (Avtalefestet pensjon.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 663, Innst. O. 98, O.tid. 884, 
901-903 (6.6.97), Besl. O. 117, L.tid. 58 (10.6.97). 
Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 12.) 

12. Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke
trygd og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern 
og arbeidsmiljø m. v. (Rett til permisjon og ytelser 
fra folketrygden for personer som overtar foreld
reansvar ved dødsfall.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 569, Innst. O. 101, O.tid. 
886-895, 903-904 (6.6.97), Besl. O. 119, L.tid. 
59 (10.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra komiteen bifalt.) 
(Jf. IV,) 

13. Endringer i lov 11. juni nr. 64 om avtalefestet pen
sjon for offentlige tjenestemenn m.tl., folketrygd
loven og enkelte andre lover. (Utvidelse av AFP
ordningen i offentlig sektor, gjeldende for 62- og 
63-åringer.) 
(Vedlegg: Utdrag fra Riksmeklingsmannens 
møtebok.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 916, Innst. O. 102, O.tid. 
917-918, 945-947 (16.6.97), Besl. O. 124, L.tid. 
63 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 10.) 

14. Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Valgerd Svarstad 
Haugland, Asmund Kristoffersen, Eilef A. 
Meland og Tove Kari Viken om endring i lov av 
28. februar 1997 nr. 19 omfolketrygd (folketrygd
loven). (Endring av aldersgrense for garantert til
leggspensjon for fødte uføre og unge uføre.) 
Dok. 8: 100, ref. O.tid. 916, lnnst. O. 104, O.tid. 
918, 947 (16.6.97), Besl. O. 125, L.tid. 63 
(19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 

15. Endringar i skattelovgjevinga. (Stortingsrepresen
tanters skatte- og folkeregistreringsmessige bo
sted; skattlegging av individuelle pensjonsavtaler 
IP A; forbud mot pantsetting av AMS-aksjer og 
grunnfondsbevis; forbud mot skattefradrag for 
foreldre for barns AMS-investeringer; skattleg
ging av kraftforetak; beregningsgrunnlag for 
RISK-regulering av aksjer i kraftforetak; boligsel
skapers klagerett og plikt til å sende inn selskaps
oppgave.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 642, Innst. O. 106, O.tid. 
919-922, 948-955 (16.6.97), Besl. O. 127-136, 
L.tid. 63-65 (19.6.97). Lov av 19. juni 1997. 
(7 forslag i Odelstinget, l fra Sp, SV, KrF, RV og l 
fra Sp, SV, RV sendt Stortinget (ikke bifalt), 3 fra 
SP, H, KrF, V, Bråthen og l fra Sp, KrF, V bifalt. 4 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 24.) 

16. Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
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lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkes
kommunens plikt til dekning av behandlingsutgif
ter). 

(Vedlegg: l. Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 570 (6.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Trygder 
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UNGDOMSARBEID 

Se også: BARN, IDRETT, KUL TUR 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1169-1251 (29.11.93). 
Budsjett-kap.: 

320 Allmenne kulturformål 
85 7 Barne- og ungdomstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Sylvia Kristin Brustad om tiltak for å 

bedre ungdoms levevilkår m.v. S.tid. 3255-3273 
(28.4.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om at skoleung

dommer som er engasjert i Røde Kors hjelpe
korps, blir belastet med fraværsanmerkning bl.a. 
når de deltar i leting etter savnede i fjellet vinters
tid, S.tid. 2013-2014 (2.2.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Barne- ogfamiliedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og unge.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1133-1201 (8.11.94). 

Budsjett-kap.: 
857 Barne- og ungdomstiltak 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om tiltak for å mot

virke de økende voldstendensene i skolemiljøet, 
S.tid. 1901-1903 (18.1.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1018-1093 (17.11.95). 
Budsjett-kap.: 

857 Barne- og ungdomstiltak 
(3 forslag fra Sp, H, SV og KrF vedr. barne- og 
ungdomsorganisasjoner bifalt. l forslag fra V 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapit

tel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepar
tementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne
og familiedepartementet - samanslåing av sosial-

forskingsinstitusjonar. (Kap. 857 Barne- og ung
domstiltak.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 176, S.tid. 
3598-3599, 3607-3608 (21.5.96). 
(Jf. VITENSKAP I, 5.) 

2. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende statens 
ordning med driftstilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 19 Statlige tilskuddsord
ninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
(Fjeldkommisjonens rapport.)) 
Dok. 3: 7, ref. S.tid. 3692 (24.5.96). (Ikke behand
let.) 

3. Forslag fra Carl L Hagen om mistillit mot statsråd 
Kjell Opseth for behandlingen av Fjeld-kommisjo
nens rapport. 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 2408-2413 (20.2.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om 

departementet si melding av 2 4 ungdomsorganisa
sjonar til politiet for bedrageri, S.tid. 2339-2341 
(14.2.96). 

2. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om tilskuddsregler 
for de ikke-partipolitiske barne- og ungdomsorga
nisasjonene, S.tid. 2681-2682 (6.3.96). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om skjerpet krav for 
støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, 
S.tid. 2946-2947 (20.3.96). 

4. Sp.spm. fra Odd Holten om krav om alkoholser
vering til ungdomsmiljøene for å kunne fa støtte 
fra statens bevilgning til rock, S.tid. 3006-3007 
(27.3.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Barne- og familiedepartementet og Kultur
departementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Barne
og familiedepartementet: Tiltak for barn og ung
dom.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 1147-1228 (21.11.96). 
Budsjett-kap.: 
857 Barne- og ungdomstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Lisbeth Holand om å snu den negative 

utviklingen med økende barne- og ungdomskrimi
nalitet. 
S.tid. 1583-1589 (6.12.96). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne
og familiedepartementet. (Kap. 857.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 59, S.tid. 1602, 
1610-1611 (10.12.96). 

3. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende statens 
ordning med driftstilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 19 Statlige tilskuddsord
ninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
(Fjeldkommisjonens rapport.) Vedlegg til innst. : 
l. -11. Brevveksling mellom kontroll- og konstitu
sjonskomiteen, Barne- og familiedepartementet 
og Samferdselsdepartementet med undervedlegg. 
12. Referat fra fire åpne høringer 17.-20.9.96.) 
Dok. 3: 7 (1995-96), ref. S.tid. 3692 (24.5.96), 
Innst. S. 32, S.tid. 1741-1779 (17.12.96) og desi
dert «Til observasjon». (Komiteens innstilling om 
at Regjeringen legger fram nytt forslag til regel
verk for støtteordningen - enstemmig bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 8 og Ill, l.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om mistillit mot statsråd 
Kjell Opseth for behandlingen av Fjeld-kommisjo
nens rapport. 
(Vedlegg til innst.: 1.-11. Brevveksling mellom 
kontroll- og konstitusjonskomiteen, Barne- og fa
miliedepartementet og Samferdselsdepartementet 
med undervedlegg. 12. Referat fra fire åpne hørin
ger 17.-20.9.96.) 
Dok. 8: 49 (1995-96), ref. S.tid. 2408-2413 
(20.2.96), Innst. S. 32, S.tid. 1741-1779 (17.12.96) 
og avvist. (Mistillitsforslag fra Sp og FrP ikke 

bifalt med 102 mot 31 stemmer.) 
(Jf. sakene 3 og 8.) 

5. Interp. fra Eva Lian om tiltak som kan gjøre det 
lettere for ungdom å skaffe seg bolig. 
S.tid. 2795-2801, 2803-2804 (20.3.97). 
(l forslag fra A bifalt. 9 forslag, 2 fra A, 2 fra H og 
5 fra Eva Lian, Børre Rønningen og Ola T. Lånke 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

6. Forslag oversendt fra Odelstinget 15. april 1997: 
«Stortinget ber Regjeringen sette i gang undersø
kelser om bruken av rusbrus i Norge, og vurdere 
tiltak for å få redusert bruken spesielt blant ung
dom.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og bifalt med 61 mot 
32 stemmer. 
(Jf. ALKOHOL, IV, l.) 

7. Forslag fra Øystein Djupedal og Jorunn Hage ler 
om å be Regjeringen fremme en stortingsmelding 
om ungdoms innflytelse og deltakelse i samfunnet. 
Dok. 8: 26, ref. S.tid. 2063, Innst. S. 159, S.tid. 
3328-3330, 3365 (15.5.97) og vedlagt protokol
len. 
(Forslaget fra SV ikke bifalt.) 

8. Tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisa
sjonene. 
(Vedlegg: l . Stensrudutvalgets forslag til regel
verk om tilskudd. 2. Gjeldende regelverk. 3. 
Instruks for Fordelingsutvalget. 4. Offentlige 
utredninger om tilskuddsordningene. 5. Hørings
instansene. 6. Utvalgets sammensetning og man
dat for utvalget. 7. Instruks for revisors særattesta
sjon. Jf. NOU 1997: l Regelverk om tilskudd til 
barne- og ungdomsorganisasjoner. Leder Mats 
Stensrud.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 250, S.tid. 
4150-4159, 4164-4166 (13.6.97). 
( 4 forslag- ingen bifalt. 1 forslag fra familie-, kul
tur- og administrasjonskomiteen sendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sakene 3 og 4 og Ill, l.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Solveig Sollie om økonomiske og and

re vilkår for frivillige organisasjoner og nye regler 
for statsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjo-
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ner, S.tid. 1988-1989 (15.1.97). 
(Jf. Il, 3, 4 og 8.) 

2. M.spm. fra Margaret Eide Hillestad om integre
ring av barn og unge med innvandrer- og flykt
ningbakgrunn, bl.a. via barne- og ungdomsorgani
sasjoner, S.tid. 2345 (12.2.97). 

3. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å motvirke 
høyrenasjonalistiske og nynazistiske miljøer gjen
nom kartlegging, opplysning, ressurser til politiet 
o.a., S. tid. 2914 (16.4.97). 
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UNIVERSITET 

Se også: HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, UTDANNING, VITENSKAP, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
260 3260 Universitetet i Oslo 

261 3261 Universitetet i Bergen 
262 3262 Universitetet i Trondheim 
263 3263 Universitetet i Tromsø 

281 Bygg og fellesutgifter for universitet og høg
skoler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Bevilgningsendringer på 
bakgrunn av arbeid med forbedring av budsjett
og økonomistyringsrutiner, samt etterslep og beta-

lingsforpliktelser knyttet til tilskuddsordninger.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 889, Innst. S. 21, S.tid. 
1527-1528 (6.12.93). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at universitets

styret i Tromsø har besluttet å stenge Institutt for 
samfunnsvitenskap for opptak av nye studenter fra 
høsten og å ta inn 493 færre studenter enn i år, 
S.tid. 2439-2441 (2.3.94). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om å auka 
kapasiteten på psykologistudiet, S.tid. 2742-2743 
(23.3.94). 

3. Sp.spm. fra Lars Spon heim om at det til evaluerin
gen av fastlegeforsøket foregår en praksisregistre
ring som omfatter flere tusen pasienter i åtte kom
muner, uten konsesjon fra Datatilsynet, S.tid. 
2974-2975 (20.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

260 3260 Universitetet i Oslo 
261 3261 Universitetet i Bergen 
262 3262 Universitetet i Trondheim 
263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 Bygg og fellesutgifter for universitet og høg

skoler 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 281 Bygg og felles
utgifter for universiteter og høyskoler- Universi
tetsbiblioteket i Oslo og Trygdekassegården ved 
Universitetet i Bergen.) 
(Vedlegg til Innst.: Svarbrev av 9.11.94 og 
30.11.94 fra Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet til kirke-, utdannings- og forsknings
komiteen vedr. ubenyttede midler til nytt Univer
sitetsbibliotek i Oslo og Trygdekassegården ved 

Universitetet i Bergen.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Universitetet i Trondheim mei Norges tekniske 
høgskole omgjøres til Norges teknisk-naturviten
skapelige universitet (NTNU) med virkning fra 
l. januar 1996. NTNU skal være en forvaltnings
enhet med en rektor. Dette innebærer at verken 
AVH eller NTH består som egne forvaltningsni
våer. Den administrative strukturen må ivareta 
både de teknologiske og naturvitenskapelige 
fagene og de humanistiske, samfunnsvitenskape
lige og medisinske fagene. Stortinget ber Regje
ringen om å fastlegge NTNU s organisasjon i tråd 
med dette.» 
S.tid. 2734-2737 (28.3.95) og vedtatt med 66 mot 
50 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Forslag oversendt fra Odelstinget 21. mars 1995: 
«Stortinget ber Regjeringen utrede den framtidige 
fagstrukturen ved NTNU. NTNU skal ha et bredt 
fagtilbud innen teknologiske og naturvitenskape
lige fag, humanistiske fag, samfunnsvitenskap og 
medisin, som gir rom både for grunnforskning og 
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utdanning innen disse disipliner, og som skal 
fremme samarbeid mellom disse under institusjo
nens hovedprofil.» S.tid. 2735-2737 (28.3.95) og 
vedtatt med 66 mot 49 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

4. Forslag fra Sigurd Manneråk pva. Sp, H og Ellen 
Chr. Christiansen oversendt fra Odelstinget 
21. mars 1995: «Stortinget ber Regjeringen vur
dere behovet for å formalisere en videreføring av 
samarbeidet mellom Norges tekniske høgskole og 
Universitetet i Trondheim gjennom tillegg til 
lover.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Forslaget ble trukket.) 
(Jf. IV, l.) 

5. Forslag fra Sigurd Manneråk pva. Sp og Hover
sendt fra Odelstinget 21. mars 1995: «Stortinget 
ber Regjeringen utrede organiseringen av Univer
sitetet i Trondheim i henhold til forslag fra både 
flertallet og mindretallet i innstillingen og fremme 
dette som egen sak for Stortinget. Inntil nytt ved
tak om organisasjonsform er fattet, drives Univer
sitetet i Trondheim etter dagens modell og sty
ring.» 
S.tid. 2735-2738 (28.3.95). 
(Forslaget ble trukket.) 
(Jf. IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utlysing av nytt 

opptak til tannlegesekretærskolen ved Universite
tet i Oslo, i strid med Stortingets forutsetning om 
at tilbudet skulle overføres til fylkeskommunen, 
S.tid. 1567- 1568 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Gunn Karin Gjul om å tilpasse leng
den på det medisinske studiet i Trondheim til EØS
kravet på seks år, S.tid. 3025-3026 (3.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om universiteter og høgskoler. (Lov om høgre 

utdanning - Norgesnettet.) 
(Vedlegg: l. Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universi
teter og vitenskapelige høgskoler. 2. Lov 16. juni 
1972 nr. 45 om Statens reseptarhøgskole. Særskilt 
vedlegg: NOU 1993: 24 Lov om universiteter og 
høgskoler. Leder Jan Fridthjof Bernt.) 
Ot.prp. 85 (1993-94), ref. O.tid. 571 (13.6.94), 
Innst. O. 40, O.tid. 382-454 (21.3.95), Besl. O. 
42, L.tid. 35-39 (28.3.95), Besl. L. 2, O.tid. 512 
(3.4.95), Besl. O. 49, ref. L. tid. 40 (6.4.95). Lov av 
12. mai 1995. 
(38 forslag i Odelstinget, hvorav 7 sendt Stortin
get. 2 forslag, henholdsvis fra A og SV og fra ko
miteen, bifalt. 4 forslag til innst. fra komiteen 
sendt Stortinget. 6 forslag i Lagtinget, hvorav l fra 
Sp, H og KrF bifalt. (Lagtingsanmerkning - an
merkningen bifalt ved 2. gangs behandling i 
Odelstinget.) 
(Jf. Il, 2-5.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

260 3260 Universitetet i Oslo 
261 3261 Universitetet i Bergen 
262 3262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universi-

tet 
263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 Bygg og fellesutgifter for universitet og høg-

skoler 
(l forslag fra H, SV, KrF og Ellen Christiansen 
bifalt - vedr. renovering av ZEB-bygningen ved 
Universitetet i Oslo. l forslag fra komiteen vedr. 
nytt realfagsbygg ved Universitetet i Trondheim 
bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 262 Universitetet i 
Trondheim; kap. 263/3263 Universitetet i 

Tromsø; kap. 281 Bygg og fellesutgifter for uni
versitet og høgskoler.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Organiseringen av Norges teknisk-naturvitenska
pelige universitet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 28 Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU). Leder 
Arild Underdal.) 
St. meld. 24, ref. S.tid. 2087, Innst. S. 124, S.tid. 
2376-2381, 2407 (20.2.96). 

3. Regulering av opptaket til studium ved universi
teta studieåret 1996-97. 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 257, S.tid. 
4346-4354, 4408 (17.6.96). 
(3 forslag ikke bifalt. l forslag fra komiteen om en 
gjennomgang og vurdering av dimensjonering 
innen høyere utdanning bifalt. Komiteens innst. 
om nasjonal åpning av tradisjonelt åpne universi
tetsstudier for 1996-97 bifalt.) 
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Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om adgangsbegrens

ninger ved historisk-filosofisk fakultet ved Univer
sitetet i Bergen på tross av tidligere vedtak i Stor
tinget, S.tid. 934 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om lukking av studier 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universi
tet i vårsemesteret, S.tid. 2107-2108 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om øking i 
antall studieplasser i medisin og psykologi ved 
Universitetet i Bergen ved at sentralsjukehusene i 
Rogaland og Sogn og Fjordane benyttes til den 
kliniske utdanningen, S.tid. 2353 - 2354 (14.2.96). 

4. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om øking av opptaket 
av utenlandsstudenter i den kliniske del av 
medisinstudiet, S.tid. 2537-2538 (14.2.96). 

5. Sp.spm. fra Are Næss om øking i opptak til 

medisinstudiet ved Universitetet i Bergen, S.tid. 
3012-3013 (27.3.96). 

6. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om ulik 
praktisering av ordninga med fordjupingspoeng 
mellom universitet og høgskular, S.tid. 
3014-3015 (27.3.96). 

7. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at to kvinner er 
blitt kvotert ut ved det nyvalgte kollegiet ved 
NTNU i Trondheim, S.tid. 3378-3379 (8.5.96). 

8. Sp.spm. fra Mimmi Bæivi omfarmasøytmangelen 
og øking i utdanningskapasiteten på dette fagom
rådet, S.tid. 3385 (8.5.96). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hefte fra Samord
net opptak med informasjon om opptak til 
medisinstudiet oppfordrer elever til taktisk valg av 
studieretningsfag for å oppnå gode karakterer, 
S.tid. 3735-3736 (29.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
260 3260 Universitetet i Oslo 
261 3261 Universitetet i Bergen 
262 3262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universi-

tet 
263 3263 Universitetet i Tromsø 
281 3281 Bygg ogfellesutgifter for universitet og høg-

skoler 
(2 forslag fra komiteen bifalt - vedr. et 5-årig si
vilingeniørstudium i Trondheim og et nytt biologi
bygg i Bergen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Etablering av Noregsnettrådet. 

(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.2.97 og 20.2.97 
fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet, statsråden til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 1957, Innst. S. 135, S.tid. 
2578-2587, 2630 (6.3.97). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved 
universitet og høgskolar 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3187, Innst. S. 259, S.tid. 
4286-4292, 4313-4314 (17.6.97). 
( 4 forslag ikke bifalt. 4 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt - om kvoter for primærvitnemål og 
andre kvoter, 3 konkurransepoeng for første
gangstjeneste, og forsøksordning med opptaks
prøve som opptakskriterium.) 

3. Regulering av opptaket til studium ved universi
teta studieåret 1997-98. 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3308, lnnst. S. 260, S.tid. 

4292-4298, 4314 (17.6.97). 
(2 forslag fra komiteen bifalt- bruk av betegnel
sene universitetet og vitenskapelig høgskole og 
om egen sak om dimensjonering av profesjonsstu
dier. l forslag fra komiteen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

4. Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000. 
(Vedlegg: Avtale mellom staten og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune om bygging av ny universitetskli
nikk i Trondheim.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 3400, Innst. S. 281, S.tid. 
4474-4477, 4542 (19.6.97). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å bidra til å rea

lisere et prosjekt utarbeidet av Unikom ved Uni
versitetet i Tromsø med mål om å kunne opprett
holde mindre skoler i distriktene, S.tid. 2925 
(16.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov om universiteter og høgskoler av 

12. mai 1995 nr. 22. (Lovhjemling av kunsthøg
skoler; Sametingets rett til å innstille eksterne sty
remedlemmer til Samisk høgskole; utestengning 
fra klinisk undervisning grunnet straffbare for
hold.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 23.5.97 fa Universi
tetsrådet til kirke, utdannings- og forskningskomi
teen. 2. Brev av 27.5.97 fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 642, Innst. O. 99, O.tid. 
841-842,870-872 (5.6.97), Besl. O. 111, L.tid. 57 
(10.6.97). Lov av 13. juni 1997. 



Utdanning -784-

UTDANNING 

Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, PRIVATSKOLER, SKOLER, 
SPESIALSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, VIDEREGÅENDE SKOLER, 
VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-. utdannings- og forskningsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
203 3203 Statens utdanningskontorer 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
228 Forskning, utvikling og etterutdanning 

grunnskolen 
234 Tilskudd tillærebedr((ter og lærlinger 
238 Utviklingsarbeid og etterutdanning for 

lærere i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
290 Studier i utlandet 
291 Sosiale og kulturelle tiltak for elever og stu

denter 
1120 Praktikantordningen i landbruket 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet . (Kap. 
249, lån til Røde Kors Nordisk United World Col
lege.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Svar på forslag m. v. oversendt fra Stortinget uten 

realitetsvotering til Regjeringen l. halvår 1993. 
(Winix-saken.) 
Dok. 3A, ref. S.tid. 275, Innst. S. 12, S.tid. 
1524-1526 (6.12.93). 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit
ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Bevilgningsendringer på 
bakgrunn av arbeid med forbedring av budsjett
og økonomistyringsrutiner, samt etterslep og beta
lingsforpliktelser knyttet til tilskuddsordninger; 
avvikling av Winix AlS.) 
St.prp. 20, . ref. S.tid. 889, Innst. S. 21, S.tid. 
1527-1528 (6.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Studiefinansiering og studentvelferd. 
(Vedlegg: Jf. NOU 1992: 33 Leve og lære og NOU 
1993: 13 Leve og lære. Leder Vigdis Magistad.) 

St.meld. 14, ref. S.tid. 700, Innst. S. 101, S.tid. 
2620-2679 (17.3.94). 
(6 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis l fra H, 
SV og FrP, l fra H og FrP, 2 fra H, l fra SV og l fra 
V. 16 forslag ikke bifalt. Komiteens innstilling om 
opptrapping av stipendandelen og finansiering ved 
faglig forsinkelse - bifalt.) 

4. Jnterp. fra Øystein Djupedal om situasjonen før 
innføring av Reform 94 vedr. økonomi, grunn
kursstruktur og lærlingordning, S.tid. 2865-2884 
(14.4.94). 
(2 forslag fra RV, hvorav l ikke bifalt og l sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
I.) 

5. Informasjonsteknologi i utdanningen. Rapport fra 
handlingsprogrammet 1990-93 og strategi for 
videre arbeid. 
(Vedlegg: A. Sammendrag fra undersøkelsen om 
IT i opplæringen 1991 - 92. B. Undersøkelsen om 
IT opplæringen 1991-92- oppfølging 1993. C. In
tervjuer om IT -situasjonen i grunnskole og videre
gående opplæring. D. Om status for IT i utdannin
gen i de nordiske land og England.) 
St. meld. 24, ref. S.tid. 1931, Innst. S. 135, S.tid. 
3554-3573 (20.5.94). 
(4 forslag fra RV, hvorav 3 sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. lnterp. fra Jon Lilletun om å sikre funksjonshem
mede elever en likeverdig opplæring. S.tid. 
4172-4185 (10.6.94). 
(l forslag fra Jon Lilletun og Sigurd Manneråk 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

7. Gjennomgåelse og vurdering av ulike sider ved 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 
generelle IT-satsing med spesiell vekt på Winix
saken. 
(Vedlegg: Rapport - en gjennomgåelse og vurde
ring av ulike sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets generelle IT -satsing 
med spesiell vekt på Winix-saken.) 
Dok. 1: 4, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

8. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner, 
Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey om tiltak 
for å styrke fagopplæringen. (Lærlingordningen.) 
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Dok. 8: 43, ref. S.tid. 3220 (27.4.94) og ikke 
behandlet. 

9. Forslag fra Magnus Stangeland, Kjellbjørg Lunde, 
Anita Apeltun Sæle, Hans J. Røsjorde, Lars Spon
heim og Erna Solberg om å tillate yrkesopplæ
ringstiltak som avviker fra hovedreglene for fagut
danning innenfor Reform '94. 
Dok. 8: 67, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en mer fleksibel 

bruk av arbeidsmarkedsmidler, i lys av Elektro
bransjens Samarbeids- og Utviklingsorgan Tele
marks problemer med å skaffe automatikerelever 
lærlingplass, S.tid. 1548-1550 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om videreføring etter 
Reform 94 av et tilbud fra mekaniske bedrifter i 
Hordaland om et fireårig kombinert teoretisk og 
praktisk utdanningstilbud gjennom ansettelse i 
bedriftene, S.tid. 1968 - 1969 (26.1.94). 

3. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å gi duodji -
samisk husflid og håndverk- status som vernever
dig fag i skoleverket, S.tid. 1969 (26.1.94). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om at ingen ting er 
blitt brukt av de 25 millioner kronene som ble 
avsatt for å skaffe lærlingplasser i statlig sektor i 
fjor, S.tid. 1978-1980 (26.1.94). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa, framsatt 
av Ola S. Ape/and om å syta for godkjenning av 
fagplanar under lov om fagopplæring i arbeids
livet i samband med Reform 94, t.d. innan 

omsorgs- og oljesektoren, S.tid. 2014-2015 
(2.2.94). 

6. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å gi arbeidsgiver 
større påvirkningsmulighet ved inntak av lærlin
ger, S. tid. 2438-2439 (2.3.94). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Manne råk om inntakskravene 
for lærlinger i butikkfag, S.tid. 2442-2443 
(2.3.94). 

8. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om Reform 94 og 
dekning av bilbransjens kostnader til teoriunder
visning for lærlinger i bi/fag, S.tid. 2840-2842 
(13.4.94). 

9. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om tiltak for å 
unngå at tilbudet om fengselsundervisning blir 
trappet ned, S.tid. 3287-3288 (4.5.94). 

10. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om å auka talet 
på lærlingplassar i Forsvaret, S.tid. 3431-3432 
(11.5.94). 

Il. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung omfaget trebåt
bygging og Reform 94, S.tid. 3690-3700 
(25.5.94). 

12. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å gi gipsmakerfa
get særordning i forhold til Reform 94, S.tid. 3833 
(1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 9. mai nr. 191986 om organisering 

av velferd for elever og studenter. (Fri skoleskyss 
for elever ved videregående skoler.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 169, Innst. O. 49, O.tid. 
350-354 (2.6.94), Besl. O. 52, L.tid. 27 (10.6.94). 
(l forslag i Lagtinget fra H og Frp ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
203 3203 Statens utdanningskontorer 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
228 Forskning, utvikling og etterutdanning 

grunnskolen 
231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

rammetilskuddet 
234 Tilskudd ti/lærebedrifter og lærlinger 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosiale formål for ele-

ver og studenter 
( 4 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis l fra H, 
SV og Christiansen, l fra H og Christiansen og 2 
fra RV - se REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 
forslag bifalt, henholdsvis fra H og KrF og fra Sp, 
H, SV og Christiansen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 238, nedskriving av 
aksjekapitalen i Winix AS og kap. 3238, tilbake
betaling av aksjekapital.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Forslag fra Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner, 
Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey om tiltak 
for å styrke fagopplæringen. (Lærlingordningen.) 
Dok. 8: 43 (1993-94), ref. S.tid. 3220 (27.4.94), 
Innst. S. 85, S.tid. 2142-2164 (7.2.95) og enstem
mig vedlagt protokollen. 
(3 forslag, hvorav l fra H ikke bifalt og 2 fra H og 
Ellen Chr. Christiansen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Magnus Stangeland, Kjellbjørg Lunde, 
Anita Apelthun Sæle, Hans J. Røsjorde, Lars 
Sponheim og Erna Solberg om å tillate yrkesopp
læringstiltak som avviker fra hovedreglene for 
fagutdanning innenfor Reform 94. 
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Dok. 8: 67 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 84, S.tid. 2142-2164 (7.2.95) og enstem
mig vedlagt protokollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Gjennomgåelse og vurdering av ulike sider ved 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets 
generelle IT-satsing med spesiell vekt på Winix
saken. 
(Vedlegg: Rapport - en gjennomgåelse og vurde
ring av ulike sider ved Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets generelle IT -satsing 
med spesiell vekt på Winix-saken.) 
Dok. 1: 4 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 113, S.tid. 3035-3072, 3127 (4.5.95) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(2 forslag hvorav l fra FrP om å be Odelstinget 
vurdere saken, ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H og Ellen Chr. 
Christiansen oversendt fra Odelstinget 7. juni 
1995: «Stortinget ber Regjeringen vurdere mulig
heten for at de ungdommene som ikke makter å 
tilegne seg den pliktige teorien innen yrkesutdan
ningen, gis anledning til å gå opp til en fagprøve 
etter en forenklet modell med yrkesteori.» S.tid. 
3937 - 3938, 3974-3975 (12.6.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, l.) 

6. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H oversendt fra 
Odelstinget 7. juni 1995: «Stortinget ber Regjerin
gen vurdere å gjeninnføre en gjensidig prøvetid 
for alle lærlinger.» 
S.tid. 3938, 3975 (12.6.95) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 7. juni 1995: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere omfylkeskommunenes kostnader 
ved å skulle tilby teoriopplæring for dem som ikke 
følger hovedmodellen innen yrkesutdanningene, 
overskrider det beløp fylkeskommunen får 
beholde av lærlingetilskuddet.» S.tid. 3938, 3975 
(12.6.95) og oversendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

8. Forslag fra Gudmund Restad og Magnhild Mel
tveit Kleppa om utvidelse av garantien om arbeid 
eller utdanning til ungdom under 25 år og adgang 
til førtidspermisjon for langtidsledige over 60 år. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 24.4.95 og 
1.6.95 fra hhv. finansministeren og Finansdeparte
mentet til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 221, S.tid. 
4306-4310, 4314 (16.6.95) og vedlagt protokol-

len. 
(l forslag fra Sp, SV, KrF og RV ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Lars Sponheim om å oppnevne en 
bredt sammensatt IT-kommisjon som skal utar
beide en overordnet plan for Norges vei inn i 
informasjonssamfunnet. 
Dok. 8: 49, ref. S.tid. 2744 (28.3.95). (Ikke 
behandlet.) 

l O. Forslag fra Øystein Djupedal om lovfestet rett til 
etter- og videreutdanning. 
Dok. 8: 71, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Sponheim om innvandringspoli

tikkens følger for andelen av utenlandsstudenter, 
spesielt fra u-land, ved norske universiteter, S.tid. 
1566-1567 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om kjønnsforskjeller i 
valg av yrkesutdanning som også preger fordelin
gen i inneværende skoleår, og tiltak i grunnskolen 
for å endre denne situasjonen, S.tid. 2454-2456 
(8.3.95). 

3. Sp.spm. fra Eli Sollied Øveraas om at kvinner i 
utdanningspermisjon ikkje kjem inn under reglane 
for svangerskapspermisjon, S.tid. 2614- 2615 
(15.3.95). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om kva 
plass lands/inja for VK Il yrkessjåfør skal ha i 
Reform 94, S.tid. 2677-2678 (22.3.95). 

5. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om godkjennelse av 
lærekontrakter for unge som er særdeles lite moti
vert for skolegang, S.tid. 2963-2964 (26.4.95). 

6. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om avslag 
på søknader om å bruka utdanningsvikariat for å 
ta yrkesteori og få naudsynleg praksis til å ta fag
brev etter § 20 i lov om fagopplæring, S.tid. 
3559-3560 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 23. mai 1980 nr. 13 omfagopplæ

ring i arbeidslivet. (Lærekontrakt utenom hoved
modellen i Reform 94; oppfølging av EU-direktiv 
om tidspunkt for lærekontrakt.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 627, Innst. O. 61, O.tid. 
757-762 (7.6.95), Besl. O. 67, L.tid. 56 (13.6.95). 
Lov av 30. juni 1995. 
(5 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt Stortinget 
(alle oversendt Regjeringen). 2 forslag ikke bifalt 
og l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5-7.) 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 26.10.95 fra statsråd 
Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen vedr. statstilskudd til private sko
ler.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

203 3203 Statens utdanningskontorer 
206 3206 Samisk utdanningsråd 
228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen 
2 31 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

rammetilskuddet 
234 Tilskudd til lærebedr(fter og lærlinger 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosiale formål for ele-

ver og studenter 
(45 forslag; l fra RV sendt Regjeringen og 4 bifalt 
- l fra A, H og Ellen Christiansen, l fra Sp, H og 
KrF, l fra Sp og H og l fra H, SV, KrF og Ellen 
Christiansen. Il forslag til vedtak fra komiteen 
bifalt og l sendt Regjeringen.) 

2. Endringar i forslag til løyving på nokre kapittel 
under Administrasjonsdepartementet. (Kap. 1506 
Tiltak for lærlinger.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 922, Budsjett-innst. 
S. 2. Tillegg l, S.tid. 1524, 1526 (1.12.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 234 Tilskudd til lære
bedrifter og lærlinger.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, lnnst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Forslag fra Øystein Djupedal om lovfestet rett til 
etter- og videreutdanning. 
Dok. 8: 71 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 133, S.tid. 2607-2626, 2656 (29.2.96). 
(2 forslag ikke bifalt. l forslag fra komiteen om en 
melding om en livslang lærings-reform enstem
mig bifalt.) 

3. Forslag fra Lars Sponheim om å oppnevne en 
bredt sammensatt IT-kommisjon som skal utar
beide en overordnet plan for Norges vei inn i 
informasjonssamfunnet. 
Dok. 8: 49 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95), 
Innst. S. 148, S.tid. 2966-2970, 2981 (21.3.96). 
(2 forslag, herav l fra V om IT -forsøksprosjekter i 
kommuner og fylkeskommuner sendt Regjerin
gen. Komiteens innst. om redegjørelser om IT
problemstillinger og om å be Presidentskapet 

utrede etablering av et norsk teknologiråd -
bifalt.) 

4. Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri og 
Kristin Krohn Devold om opprettelse av et 14. 
grunnkurs i økonomiske og administrative fag i 
den videregående skole. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2190, Innst. S. 163, S.tid. 
3143-3153, 3158 (23.4.96). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV og Ellen 
Chr. Christiansen ikke bifalt. Komiteens forslag 
om en egen melding vedr. evaluering av Reform 
94 som også skal omfatte grunnkursstrukturen -
enstemmig bifalt.) 

5. Interp. fra Erna Solberg om strategi for å øke 
forskningsaktiviteten knyttet til næringsutvikling. 
S.tid. 3335-3351, 3353-3354 (7.5.96). 
(3 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 2 fra Sp 
og l fra H- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. Forslag fra Siri Frost Sterri pva. H oversendt fra 
Odelstinget Il. juni 1996: «Stortinget ber Regje
ringen fremlegge forslag til lov om organisering 
av velferd for studenter.» 
S.tid. 4354, 4408 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om mulighet for 

kryssløp på VKI-nivå for å oppfylle intensjonen i 
Reform 94 om antall læreplasser, S.tid. 41-42 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tannteknikerut
dannelsen, S.tid. 43-44 (11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Leif Lund om sammensetningen av 
prøvenemndene innen den videregående opplæ
ringen, S.tid. 933-934 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om fylkeskommune
nes tilbud om mellomlederutdanning ved tekniske 
fagskoler, S.tid. 2108-2109 (24.1.96). 

5. Sp.spm. fra Laila Ka/and om å skaffe tilstrekkeleg 
med lærlingplassar i fylka, S.tid. 2355-2356 
(14.2.96). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om sterkere vekt
legging av livreddende førstehjelp ved utdanning 
av helsepersonell, politi og brannfolk, S.tid. 
2443-2444 (21.2.96). 

7. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om tilbudet innen 
maritim høgskoleutdanning ved Høgskolen Stord/ 
Haugesund, S.tid. 2447-2448 (21.2.96). 

8. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om lærlinger som 
fyller 18 år etter 31. august året lærlingkontrakt 
skal inngås, og derfor kan bli utelukket pga. be
stemmelser i arbeidsmiljøloven, S.tid. 2605-2606 
(28.2.96). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om praktisering av 
kvoteordninga for utanlandsstudentar, S.tid. 
2809-2810 (13.3.96). 

l O. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikring av nødven-
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dig rekruttering til jlygeryrket, S.tid. 2953-2954 
(20.3.96). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om framdriftsplan for 
etablering av høgskoleutdanning innen tanntekni
kerfaget, og sikring av utdanningstilbudet i mel
lomtiden, S.tid. 2955-2956 (20.3 .96). 

12. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om tilskudd til opp
læringskontorene i forbindelse med gjennomfø
ringen av Reform 94, S.tid. 3012 (27.3.96). 

13. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om misforhold mel
lom elevtall og antall lærlingplasser for enkelte 
fagområder i videregående opplæring, S.tid. 
3542- 3543 (15.5.96). 

14. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Oslo SVs for
slag om at det offentlige må sikre fargede utdan
ning på linje med hvite og at skoler med mange 
fargede barn far kvalifisert personale, S.tid. 

3736-3737 (29.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 23. mai 1980 nr. 13 omfagopplæring 

i arbeidslivet. (Unntak fra krav til teoretisk del og 
teoriopplæring.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 299, Innst. O. 57, O.tid. 
374-376 (21.5.96), Besl. O. 65, L.tid. 36 (6.6.96). 
Lov av 14. juni 1996. 

2. Lov om studentsamskipnader. 
(Vedlegg: Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 348, Innst. O. 76, O.tid. 
424-434 (11.6.96), Besl. O. 75, L.tid. 40 
(18.6.96). Lov av 28. juni 1996. 
(lO forslag i Odelstinget, hvorav l sendt Stortinget 
(ikke bifalt), og 2 i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 6.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-

men de Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
203 3203 Statens utdanningskontorer 
206 3206 Samisk utdanningsråd 

228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen 

231 Tilskudd til videregående opplæring 

234 Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger 

238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
244 3244 Nasjonalt læremiddelsenter 
249 Andre tiltak i utdanningen 
291 Studium i utlandet og sosiale formål for eie-

ver og studenter 

(40 forslag; 2 bifalt, hhv. l fra A og l fra Sp, SV og 
KrF, og l fra Sp og H sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 17 forslag til 
vedtak fra komiteen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Einar Steensnæs om utdanningssyste-

met fanger opp næringslivets behov for kompetent 
arbeidskraft. 
S.tid. 1451-1463, 1480 (29.11.96). 
(2 forslag fra KrF sendt Regjeringen - se REGJE-
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Interp. fra Jan Tore Sanner om kvaliteten og nivået 
i videregående skole etter at Reform 94 ble iverk-
satt. 
S.tid. 1463-1479, 1480 (29.11.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit-
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors-
kingsdepartementet. (Kap. 234.) 
St. prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 

4. 

5. 

6. 

7. 

Folkehøgskolen og utdanningssamfunnet. (Innfø
ring av tre konkurransepoeng; nedre grense for 
statstilskudd; kortkursvirksomheten; bedre sti
pendmuligheter.) 
(Vedlegg: Folkehøgskolane i Noreg.) 
St.meld. 51 (1995 - 96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 91, S.tid. 1959-1987 (14.1.97). 
(3 forslag ikke bifalt. 7 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt.) 
Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT-veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 
Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT l.) 
(Jf. forrige sak.) 
Studier i utlandet. (Virkemidler for utradisjonelle 
studieland; høgre grads utdanning og delstudier; 
botillegg og reisestipend; støttetildeling uavhen
gig av studieland; freshmanåret i USA; språkkurs; 
utvekslingsavtaler; gebyrstipend.) 
(Vedlegg: 1.-2. Norske studenter i utlandet i 
1970-71 til 1995-96, 1995-96 fordelt på fag og 
land, totalt. 3. Tildeling lån og stipend 1995-96. 
4. Utenlandsstudenter pr. fylke og %-vis andel av 
befolkningen mellom 15 og 29 år.) 



-789- Utdanning 

St.meld. 19, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 173, S.tid. 
3105-3117, 3118-3120 (29.4.97). 
( 6 forslag, herav 2 vedr. gebyrstipend bifalt, hen
holdsvis fra Sp og KrF og fra Sp, SV og KrF. 12 
forslag til vedtak fra komiteen bifalt.) 

8. Lærlingsituasjonen. 
St.meld. 22, ref. S.tid. 2577, Innst. S. 174, S.tid. 
3166-3179, 3186-3187 (6.5.97). 
(3 forslag ikke bifalt. Komiteens innst. om 
bedriftsvise stimuleringstilskudd, rådgiver-/vei
ledningstjeneste for inntak av innvandrere og 
videreføring av TAS-prosjektet - bifalt.) 

9. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om 
opprettelse av et alternativt, mer praktisk rettet løp 
i videregående skole innenfor rammen av lov om 
fagopplæring i arbeidslivet. 
Dok. 8: 41, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 176, S.tid. 
3179-3184, 3187 (6.5.97). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens innst. om vurde
ring av praksisrettet utdanning på yrkesfaglige 
studieretninger senest i forbindelse med evaluerin
gen av Reform 94 - enstemmig bifalt.) 

l O. Utdanningspolitisk redegjørelse av kirke-, utdan
nings- og forskningsministeren (flerkulturelt sam
funn; informasjonsteknologi; 1990-årenes opplæ
rings- og utdanningsreformer; lærlingordningen; 
Norgesnettet; tre-termins studieår; rekrutteringen 
til real- og teknologifag; nasjonal handlingsplan 
for voksenopplæring (Buer-utvalget); opplærings
bok; enhetsskolen). 
S.tid. 3477-3484 (26.5.97), S.tid. 3785-3808, 
3815-3817 (5.6.97). 
(14 forslag, hvorav 9 bifalt, henholdsvis l fra H, 3 
fra KrF, 3 fra Sp og 2 fra SV.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre nødvendig 

utdanning til flygeryrket, S.tid. 1377-1378 
(27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om utplassering i 
bedrifter av elever fra VK Il til fortrengsel for 
ordinært lærlinginntak, S.tid. 1379-1380 
(27.11.96). 

3. M.spm. fra Marit Nybakk om hvordan 250 mill. kr 
ekstra til lærlingordningen i 1997 skal brukes til en 
faktisk styrking av fagopplæringen, der flere tusen 
lærlingplasser trengs, S.tid. 1514-1516 ( 4.12.96). 

4. Sp.spm. fra Jan Simonsen om i tråd med forhånd
sløfte å gi politihøgskolestudenter 60 og ikke 40 
vekttall for utdanningen, eventuelt kompensa
sjonsstipend for praksisår, S.tid. 1532 (4.12.96). 

5. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om når tilbud om 
halvårlig kurs for yrkessjåfører kan starte opp ved 
aktuelle skoler, S.tid. 2509-2510 (26.2.97). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utdanningsstøtte i 
Statens lånekasse til elever ved Norwegian Avia
tion College i Bardufoss, S.tid. 2570 (5.3.97). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at arbeidsgivere 
ved ansettelse av lærlinger i tradisjonelle guttefag 
velger gutter med middelmådige karakterer fram
for jenter med toppkarakterer, S.tid. 2702 
(12.3.97). 

8. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om manglende ar
beidstillatelse eller rett til skolegang/studier for 
flyktninger uten asyl eller oppholdstillatelse som 
ikke kan returneres til heimlandet, S.tid. 2888 
(9.4.97). 

9. M.spm fra Jon Lilletun om tiltak retta mot dei alt
for store ulikskapane i utdanningssystemet og spe
sielt i grunnskulen, t.d. ekstraløyvingar og å bruke 
utdanningsdirektørane meir aktivt, S.tid. 
3537-3539 (28.5.97). 

l O. M.spm. fra Odd Holten om hva etterutdannings
reformen vil koste, i lys av stor avstand i uttalelser 
fra statsministeren og Arbeiderpartiets finanspoli
tiske talsmann, S.tid. 3740-3741 (4.6.97). 
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UTENRIKSHANDEL 

Se også: HANDEL, UTENRIKSSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

312 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
1633 AlS Eksportfinans 
2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklingsland 
180 3180 Samarbeid med næringslivet 
181 Veiledning og støtte til utviklingsland ved 

eksport til Norge 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale 

med tilhørende vedlegg og protokoller mellom 
EFTA-statene og Bulgaria, undertegnet i Geneve 
29. mars 1993. 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Avtalens tilhørende vedlegg 
og protokoller. C. Landbruksvarer. Brevveksling 
mellom Norge og Bulgaria. D. De økonomiske 
reformer i Bulgaria og frihandelsavtalens betyd
ning. E. Handelsforbindelsene mellom EFTA-sta
tene og mellom Norge og Bulgaria. F. EFs asso
sieringsavtaler med Polen, Ungarn og tidligere 
Tsjekkoslovakia. G. Frihandelsavtalen og det 
norske GSP-systemet.) 
St.prp. 98 (1992-93), ref. S.tid. 429, lnnst. S. 11, 
S.tid. 938 (23.11.93). 

2. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts (GIEKs) 
virksomhet i 1992. (Statsgaranti ved eksport til 
Iran; vurdering av ikke krigsberørte stater i tidli
gere Jugoslavia; ubrukte garantirammer til Russ
land.) 
(Vedlegg: Årsberetning og regnskap for 1992.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 1878, lnnst. S. 89, S.tid. 
2534-2535 (3.3.94). 

3. Forslag fra Carl l. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen på vegne av Fremskrittspartiets stortings
gruppe om å be Regjeringen fremme en melding 
til Stortinget om Norges forhold til Iran i lys av 

den opprettholdte dødsdom overfor Salman Rush
die og hans forleggere og oversettere av boken 
«Sataniske Vers». 
(Vedlegg til innst.: Redegjørelse av 16.2.94 fra 
utenriksminister Bjørn Tore Godal.) 
Dok. 8; 20, ref. S.tid. 1869, Innst. S. Ill, S.tid. 
3308-3320 (5.5.94) og enstemmig avvist. 
(l forslag fra FrP om brudd i diplomatiske forbin
delser- ikke bifalt.) 

4. I. Myndighetenes kontrollvirksomhet for norsk 
våpeneksport og Il. Etiske retningslinjer for mar
kedsføring av våpen og oppfølging av slike, nasjo
nalt og internasjonalt. 
(Vedlegg: Brever av 10.11. og 17.12.93 og 22.2.94 
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Næ
rings- og energidep., statsråden, og svarbrever av 
2.12.93, 3.2. og 27.4.94 fra Nærings- og energi
dep., statsråden.) 
Innst. S. 187, S.tid. 4361-4371, 4375 (15.6.94) og 
vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Paul Chaffey om hvorvidt det er van

lig at statseid norsk våpenindustri betaler million
beløp i honorar til privatpersoner som skaffer 
disse bedriftene eksportkontrakter, S.tid. 329- 330 
(3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om å tilføre ferdig
husprodusenter markedsføringsressurser, bl.a. via 
Norges Eksportråd og NorBuild, slik at eksporten 
kan økes, S.tid. 1546 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om å hindre ulov
lig import av kjøtt, og sikre en effektiv nærings
middelkontroll for alle dagligvareforretninger, re
stauranter osv., S.tid. 2076-2077 (9.2.94). 

4. Sp.spm. fra Erna Solberg om å endre systemet i 
prøveordningen med importkvoter for landbruks
varer, innført for å fremme handel og utvikling i 
de fattigste u-landene, S.tid. 2334-2336 
(23.2.94). 

5. Sp.spm. fra Magne Aarøen om å sikre norske fis
ketransportar til Frankrike, som har vorte rana av 
franske fiskarar utan at politiet grip inn, S.tid. 
2345-2346 (23.2.94). 

6. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om køproblemer for 
virksomheter som søker godkjenning hos Norsk 
Akkreditering for å kunne foreta produktkontroll 
etter EØS-avtalen, S.tid. 3456-3457 (18.5.94). 
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7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om auksjonsprin
sippet ved import av kjøtthermetikk fra utviklings
land, som «Ecco Corned Beef» fra Botswana, 
S.tid. 3689-3690 (25.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov 20. juni 1986 nr. 33 om forbud 

mot salg, formidling m. v. av norsk petroleum til 
Sør-Afrika og lov av 20. mars 1987 nr. 15om øko
nomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe 
apartheid. 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 116, Innst. O. 18, O.tid. 
121-123 (1.2.94), Besl. O. 27, L.tid. 15 (10.2.94). 
Lov av 25. februar 1994. 

2. Opphevelse av lov av 23. mars 1956 nr. 3 om 

avgift på eksport til fremme av Norges eksportin
teresser. (Eksportavgiftsloven.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 271, Innst. O. 61, O.tid. 
383-390 (6.6.94), Besl. O. 56, L.tid. 28 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

3. Endring i lov 31. mai 1974 nr. 20om importavgift 
og råvareprisutjevning ved eksport ( eksportresti
tusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av 
jordbruksråvarer. 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 226, Innst. O. 51, O.tid. 
453-455 (6.6.94), Besl. O. 59, L.tid. 29 (10.6.94). 
Lov av 24. juni 1994. 
(l forslag fra H og FrP ikke bifalt.) 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. Budsjett-innst. S. 
3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

121 Ekspor(lremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklingsland 
/80 3180 Samarbeid med næringslivet 
181 Veiledning og støtte til utviklingsland ved 

eksport til Norge 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 ( 4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

312 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
1633 AlS Eksportfinans 
2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit

tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger; reduksjon i ubrukt hev. overført 
fra 1993 under kap. 180 Samarbeid med nærings
livet.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 800, Innst. S. 32, S.tid. 
1469-1471 (30.11.94). 

2. Redegjørelse av handelsministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
S.tid. 358-359 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2927-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 

protoko Ilen. 
(Jf. neste sak og UTENRIKSSAKER Il, 7.) 

3. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
avslå alle søknader om lisens for eksport av våpen, 
ammunisjon eller annet forsvars materiell til Tyr
kia så lenge den tyrkiske staten er i krig med deler 
av den kurdiske befolkninga i landet. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 290, Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (2.5.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF om forbud mot eks
port og utlån av våpen m.v. til Tyrkia ikke bifalt 
med 57 mot 48 stemmer.) 
(Jf. forrige sak og UTENRIKSSAKER Il, 7.) 

4. Samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale 
med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom 
EFTA -statane og Slovenia. 
(Vedlegg: A) Frihandelsavtalen mellom EFTA
statene og Slovenia. Engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B) Avtalens tilhørende ved
legg og protokoller. C) Landbruksvarer. Brev
veksling mellom Norge og Slovenia. D) De øko
nomiske reformer i Slovenia og frihandelsavtalens 
betydning. E) Handelsforbindelsene mellom 
EFTA-statene og Slovenia og mellom Norge og 
Slovenia. F) Frihandelsavtalen og det norske 
GSP-systemet.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, lnnst. S. 223, S.tid. 
4294, 4311 (16.6.95). 

5. Endringer i tollavgifter for landbruksvarer. 
(Vedlegg: l. Tolltariffen for landbruksprodukter. 
2. Administrative nedsettelser. 3. Nye oppdelinger 
av enkelte posisjoner. 4. GSP-varelister. 5. Kvote-
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fordeling. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 6.6.95 
fra finansministeren til finanskomiteen v/saksord
fører Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3450, lnnst. S. 222, S.tid. 
4296- 4306, 4311-4314 (16.6.95). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 

6. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Hans J. 
Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til 
USAs handelsboikott av Iran. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Ikke behand
let.) 

7. Forslag fra Paul Chaffey om strengere retnings
linjer for eksport av militært materiell. 
Dok. 8: 90, ref. S.tid. 3728 (6.6.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Geir Thoresen om hvorvidt EØS

avtalen kan hindre EU i å innføre kvotebegrens
ninger for norsk avispapir ved finsk og svensk 
medlemskap, S.tid. 541-542 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hvorvidt stor
tingsvedtaket om å avvikle handelshindringer på 
tekstilprodukter fra den tredje verden vil kunne bli 
fulgt opp hvis Norge blir medlem av EU, S.tid. 
545 - 546 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om muligheter for 
midlertidige avtaler før det blir fastsatt nye tollfrie 
kvoter for norsk fiskeeksport til bl.a. Sverige, som 
Norge har krav på ifølge GATT-avtalen, S.tid. 
1914-1915 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om Norges 
Eksportråd som arrangerer kurs for norske verk
semder om etablering i utlandet, S. tid. 1915 -1916 
(18.1.95). 

5. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om at Norge bygger ut 
kontakten til Saudi-Arabia og starter kornimport 
fra Sudan samtidig som forbindelsene til Iran 
trappes ned, og om disse kontaktene brukes til å 
fremme menneskerettighetene, S.tid. 2083-2084 
(1.2.95). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Statkorns bestilling 
av 20 000 tonn durrakorn fra Sudan er forenlig 
med Regjeringens intensjoner for økt u-landsim
port, S.tid. 2101-2102 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om import fra u-land 
som ikke er MUL-land (minst utviklede land), som 

vil begrenses kraftig med Regjeringens nye opp
legg for import, S.tid. 2103-2104 (1.2.95). 

8. Sp.spm. fra Gunnar Fat/and om tap av steinlaster 
og lekterhavarier knyttet til norsk steineksport 
som er et problem for fiskere ved reke- og trålefel
tene ved kysten og i Nordsjøen, S.tid. 2104-2105 
(1.2.95). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om forsvarsministe
rens deltakelse på en våpenmesse i Tyrkia i sep
tember 1993, S.tid. 2245-2246 (15.2.95). 

l O. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om Invest in Norway, 
ei avdeling i SND, som nå vil kartleggja førekom
star av industrimineral og stein med tanke på en
gelske investorar, S.tid. 2248-2250 (15.2.95). 

11. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å sikre 
bedre bruk av norske bistandsmidler til FN-opera
sjoner, S.tid. 2294- 2295 (22.2.95). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvilke våpen som ble 
solgt til Tyrkia i perioden juni-desember 1989, 
S.tid. 2321 - 2322 (22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om norske forsvarspro
dukter er blitt produsert på lisens i Tyrkia i perio
den 1989 til i dag, og i tilfelle hvilke, S.tid. 
2616-2617 (15.3 .95). 

14. Sp.spm. fra Paul Chajfey om når det ble gitt lisens 
for produksjon av avstandsmåleren LP7 til Tyrkia, 
og om det foregår handel med deler til avstands
måleren i dag, S.tid. 2617-2618 (15.3.95). 

15. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy, framsatt av Sigrun 
Eng om 12 kontrakter for leveranser av telefon
sentraler fra Alcatel Telecom Norway AS til Kina 
som står i fare på grunn av mangel på blandede 
kreditter, S.tid. 2618-2619 (15.3.95). 

16. Sp.spm. fra Kristin Krohn Devold om å sikre at 
importvernet praktiseres slik at det blir reell kon
kurranse for alle matvaregrupper, i forbindelse 
med iverksettingen av GATT/WTO-avtalen, S.tid. 
2867-2869 (5.4.95). 

17. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie, framsatt av Einar 
Steensnæs om å auke rammene for Garanti-Insti
tuttet.for Eksportkreditt(GIEK), S.tid. 2970- 2971 
(26.4.95). 

18. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om høye toll
satser på import av matvarer fra u-land, og om 
bruk av det såkalte auksjonsprinsippet er i strid 
med Stortingets forutsetninger, S.tid. 3031-3032 
(3.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklingsland 

180 3180 Samarbeid med næringslivet 
181 Veiledning og støtte til utviklingsland ved 

eksport til Norge 
2. Tollavgifter for 1996. (Fjerning av toll på biler og 

bildeler; RAK-ordningen i EØS-avtalen, eksport 
av fisk og landbruksprodukter til tidligere EFTA
land; frihandelsavtaler; tollpreferansesystemet for 
u-land (GSP); antidumping, beskyttelsestiltak.) 
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(Vedlegg til innst.: Brev av 2.11.95 fra finansmi
nister Sigbjørn Johnsen til Stortinget - rettelser og 
visse merknader til St.prp. l Om tollavgifter.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891 - 898, 919-922 
(10.11.95). 
(2 forslag, hvorav l fra H, KrF, V og Stephen Bråt
hen bifalt. l forslag til vedtak fra finanskomiteen 
bifalt- om en vurdering av utviklingen i importen 
fra MUL-land m.v.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap. : 

312 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
1633 AlS Eksportfinans 
2460 Garanti-lnstituttetfor Eksportkreditt 

Il. Alminnelige saker: 
l. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe

ren. (EØS-avtalen, vetobruk mot nytt EØS-regel
verk, forberedende arbeid med EØS-saker; fiske
og landbrukseksport til EU; ikke-offentlige erklæ
ringer under EUs rådsmøter, offentlig innsyn; 
avtaleforhold og samhandel med sentral- og østeu
ropeiske land, Handlingsprogrammet for Øst
Europa; arbeidet i WTO, transatlantisk samarbeid, 
handel og miljø, handel og arbeidstakerrettigheter, 
tiltak mot barnearbeid; Asia-planen; Norges Eks
portråd, markedsføring). 
S.tid. 53-59 (12.10.95), S.tid. 257-284, 286- 289 
(debatt 24.10.95). 
(7 forslag, hvorav l fra V sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Hans J. 
Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til 
USAs handelsboikott av Iran. 
(Vedlegg til innst.: l Brev av 21.6.95 fra utenriks
komiteen til utenriksministeren. 2. Svarbrev av 
7.8.95 fra utenriksministeren.) 
Dok. 8: 73 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 65, S.tid. 1642-1655, 1680 (12.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Handlingsprogrammet for Øst-Europa. (Nærings
livssamarbeid; utviklingstrekk 1992- 95; framti
dige problemstillinger; opprettelse av et investe
ringsfond.) 
(Vedlegg: Rapport om evalueringsarbeidet i 
Handlingsprogrammets prosjektvirksomhet. 
Utrykt vedlegg: Inspeksjonsrapportene fra stedlig 
inspeksjon av utvalgte prosjekter under Hand
lingsprogrammet for Øst-Europa.) 
St.meld. 47 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 90, S.tid. 1655-1664, 1680 (12.12.95). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Paul Cbaffey om strengere retnings
linjer for eksport av militært materiell. 

(Vedlegg til innst.: l. - 4. Brevveksling mellom 
utenrikskomiteen og handelsministeren. 5. Ret
ningslinjer av 28.4.92 for Utenriksdepartementets 
behandling av søknader om eksport av våpen, 
militært materiell, samt teknologi og tjenester for 
militære formål.) 
Dok. 8: 90 (1994- 95), ref. S.tid. 3728 (6.6.95), 
Innst. S. 118, S.tid. 2284-2292, 2299 (8.2.96) og 
avvist. 
(Utkast til innst. forelagt næringskomiteen før 
avgivelse. 2 forslag ikke bifalt - l fra Sp, SV og 
KrF og 1 fra SV.) 

5. Interp. fra Oscar D. Hillgaar om kontroll av varer i 
EØS-området og Norge i forhold til innhold av 
miljøgifter og faregrad for menneskers liv og 
helse. 
S.tid. 2394-2406, 2407-2408 (20.2.96). 
(2 forslag fra Sp, herav l om en melding om mat
kvalitet og forbrukersikkerhet bifalt.) 

6. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA
statene og Estland. (Unntak for Svalbard, med 
unntak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Estland. C. Om forent protokoll 
mellom EFTA-statene og Estland. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Estland. E. 
De økonomiske reformer i Estland. F. Handelsfor
bindelsene mellom EFTA-statene og Estland og 
Norge og Estland.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 206, S.tid. 
3618-3619, 3672 (23 .5.96). (Pva. komiteen bad 
saksordføreren i sitt innlegg om bedre tid for Stor
tinget til å forberede ratifikasjon av frihandelsav
taler.) 

7. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA
statene og Latvia. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen i engelsk originaltekst og 
norsk oversettelse. B. Tilleggsprotokollen mellom 
EFTA-statene og Latvia. C. Omforent protokoll 
mellom EFTA-statene og Latvia. D. Bilateral 
landbruksprotokoll mellom Norge og Latvia. E. 
De økonomiske reformer i Latvia. F. Handelsfor
bindelsene mellom EFTA-statene og Latvia og 
Norge og Latvia.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 205, S.tid. 
3619, 3672 (23.5.96). 

8. Forslag frå Jørgen Holte, Marit Arnstad og Marit 
Tingelstad om forbod mot bruk av antibiotika i 
for, strengare kontroll med bruk av antibiotika og 
auka kontroll ved import av dyr og animalske pro
dukt. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3159, Innst. S. 210, S.tid. 
3743-3752, 3767 (30.5.96) og avvist. 
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(2 forslag om oversendelse til Regjeringen ikke 
bifalt.) 
(Jf. Ill, 10, 12 og 15; HUSDYRBRUK Ill, 9.) 

9. Endringer i garantiordning for investeringer i og 
eksport til utviklingsland. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 21.5.96 fra uten
rikskomiteen til handelsministeren og svarbrev av 
23.5.96.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 238, S.tid. 
4003-4039, 4092-4094 (10.6.96). 
(5 forslag, herav l fra Sp, SV og KrF sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

l O. Samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en 
frihandelsavtale av 7. desember 1995 med til
hørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-sta
tene og Litauen. (Unntak for Svalbard, med unn
tak av handel med varer.) 
(Vedlegg: A. Avtalen med vedlegg og protokoller 
i engelsk originaltekst og norsk oversettelse. B-D. 
Tilleggsprotokoll, omforent protokoll og bilateral 
landbruksprotokoll. E. De økonomiske reformer i 
Litauen. F. Handelsforbindelsene mellom EFTA
statene og Litauen og Norge og Litauen. Vedlegg 
til innst.: 1.-2. Brev av 11.6.96 fra utenrikskomi
teen til handelsministeren og svarbrev av 12.6.96 
fra handelsministeren.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 262, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om økte tollsatser på 

kosttilskudd og naturmidler fra tredjeland, S.tid. 
46- 47 (11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om russiske fiskefar
tøyer i Barentshavet som blir registrert i bekvem
melighetsregistre pga. manglende garantiordnin
ger og rettighetsregistre i Russland, S.tid. 47-49 
(11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim om eksport av militært 
utstyr fra Norge til De forente arabiske emiratene 
siden 1989, og om slik eksport har skjedd i tråd 
med retningslinjene for norsk våpeneksport, S.tid. 
939-940 (15.11.95). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om hvilke hen
syn som tas til menneskerettighetene i Regjerin
gens profilering av norsk næringsliv i utlandet, og 
hva Regjeringen vil foreta seg når det gjelder 
norsk næringslivs engasjement i f.eks. Nigeria, 
S.tid. 1393-1394 (29.11.95). 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om tvetydige reaksjoner 
i forhold til de franske atomprøvesprengningene, 
når forsvarsministeren vurderer en milliardkon
trakt om innkjøp av franske jagerfly, samtidig som 
utenriksministeren protesterer overfor franske 
myndigheter, S.tid. 1394-1395 (29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om aktiv støtte fra nors
ke myndigheter for en oljeboikott av Nigeria, 
S.tid. 1396-1397 (29.11.95). 

7. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor det ikke er 

sendt ut tilsvarende advarsler mot å investere i In
donesia og Nigeria, som Utenriksdepartementet 
har gjort overfor Burma, S.tid. 2050-2051 
(17.1.96). 

8. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Paul Chaf
fey, om styrelederen for Norges Eksportråd som 
også er agent for den amerikanske våpenfabrikken 
Lockheed, S.tid. 2213-2214 (7.2.96). 

9. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om innstram
ming av norsk handelspolitikk overfor Iran, S.tid. 
2419-2420 (21.2.96). 

10. Sp.spm. fra Karita Bekkemellem Orheim om å 
sikre at importert kjøtt ikke er infisert med antibio
tikaresistente bakterier, S.tid. 2423-2424 
(21.2.96). 
(Jf. sakene 12 og 15 og Il, 8.) 

11. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om statlige garan
tier til norske bedrifter som vil etablere seg på 
Cuba, S.tid. 2662-2663 (6.3.96). 

12. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg, framsatt av 
Bjørn Hernæs om praktisering av regelverket for 
import av kjøtt ved mulig innhold av antibiotikare
sistente bakterier, S.tid. 2786-2787 (13.3.96). 
(Jf. sakene 10 og 15 og Il, 8.) 

13. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av storfe
kjøtt fra Storbritannia til tross for at Storbritannia 
er rammet av kugalskap, S.tid. 2787-2788 
(13.3.96). 

14. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om kontroll med pote
timport for å unngå potetsykdommen brun rin
gråte, S.tid. 2935 (20.3.96). 

15. Sp.spm. fra Marit Arnstad om kontrollen med 
importerte matvarer, S.tid. 2936-2937 (20.3.96). 
(Jf. Il, 8.) 

16. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om import av kjøtt til 
Norge fra Storbritannia etter påvist mulig sam
menheng mellom sykdommen Creutzfeldt-Jakob 
og kugalskap, S.tid. 2996-2997 (27.3.96). 

17. Sp.spm. fra Marit Arnstad om lisens for salg av 
militært materiell til Tyrkia, S.tid. 3009-3010 
(27.3.96). 

18. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å legge resultatet 
av gjennomgangen av EØS-avtala når det gjeld 
grensekontroll og karantenereglar for handel med 
mat og dyr fram for Stortinget, S.tid. 3117-3118 
(17 .4.96). 

19. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om forutsigbare 
rammebetingelser for Borregaards eksport av eta
no/produksjon, S.tid. 3118-3119 (17.4.96). 

20. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hvilke avtaler og 
garantier Norge kan få om at eksport av norsk 
gasskraft til Sverige og Finland vil erstatte kull
kraft, S.tid. 3121-3122 (17.4.96). 

21. Sp.spm. fra Paul Chaffey om eksport av norsk 
gass til kontinentet, S.tid. 3124-3126 (17.4.96). 

22. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om Noregs forhold til 
EU sine planar om auka veterinær grensekontroll 
mot tredjeland, S.tid. 3169-3170 (24.4.96). 
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IV. Lovsaker: 
l. Lov om innførsle- og utførsleregulering. 

Ot.prp. 68, ref. O.tid. 607 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
3. Endringer i bistandsbudsjettets struktur.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

121 Eksportfremmende tiltak 
122 Støtte ved eksport til utviklingsland 
157 Næringsutvikling og økonomisk utvikling 

315 7 Tilbakeføringer samarbeid med næringslivet 
(l forslag fra Sp og KrF bifalt, vedr. bev. til eks
portfremmende tiltak.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11. 96). 
Budsjett-kap.: 

123 AlS Eksportfinans 
2460 Garanti-Instituttet/or Eksportkreditt 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren, handelsmi

nisteren og bistandsministeren om menneskeret
tighetsspørsmål. 
S.tid. 78-86 (10.10.96), S.tid. 1390-1424, 
1439-1442 (28.11.96). 
( 6 forslag, herav l fra KrF om et permanent utvalg 
for vurdering av etikk og næringslivets internasjo
nale engasjement sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, l. halvår 
1996. 
(Vedlegg: l. Lov av 18.12.87 nr. 93 om kontroll 
med eksport av strategiske varer, tjenester og tek
nologi. 2. Utenriksdepartementets forskrifter av 
10.1.89 til gjennomføring av utførselsreguleringen 
for strategiske varer, tjenester og teknologi med 
senere endringer. 3. Utenriksdepartementets for
skrifter om utførsel av tungtvann. Kgl.res. 10.3.89. 
4. Retningslinjer av 28.2.92 for Utenriksdeparte
mentets behandling av søknader om eksport av 
våpen m.v. 5. Utenriksdepartementets vareliste 1: 
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell. 
Vedlegg til innst.: Spørsmål av 11.11. og 4.12.96 
fra Stortingets utenrikskomite til utenriksministe
ren og svar av 28.11. og 6.12.96.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 342, Innst. S. 83, S.tid. 
1787-1790, 1830 (18.12.96). 

3. lnterp. fra Ragnhild Queseth Haarstad om initiativ 
til en debatt i Norge om ernærings- og matforsy-

ningspolitikk. 
S.tid. 3053-3060 (24.4.97). 

4. Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1996. Eks
portkontroll og ikkje-spreiing. 
(Vedlegg: l. Lov av 18.12.87 nr. 93 om kontroll 
med eksport av strategiske varer, tjenester og tek
nologi m.v. 2. Utenriksdepartementets forskrifter 
av 10.1.89 til gjennomføring av utførselsregulerin
gen for strategiske varer, tjenester og teknologi, 
med endr. 3. Forskrift om utførsel av tungtvann. 
Kgl.res. 10.3.89. 4. Retningslinjer av 28.2.92 for 
Utenriksdepartementets behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og og tjenester. 5. Utenriksdepartementets 
vareliste I: Våpen, ammunisjon og annet militært 
materiell. 6. Wassenaar-samarbeidet om eksport
kontroll av konvensjonelle våpen og varer m.v.) 
St.meld. 57, ref. S.tid. 3647 (2.6.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om årsaken til avsla

get på en søknad fra Dagligvarehandelens 
u-landsutvalg om forlenget gyldighet for en 
importlisens under OSP-ordningen på 50 tonn her
metisk skinke fra Zimbabwe, S.tid. 2185-2186 
(29.1.97). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å få EØS-avtalen 
kjent og respektert i EU-området, i lys av at Moel
vens datterselskap Nordia urettmessig er utestengt 
fra en leveranse i Belgia, S.tid. 2496-2497 
(26.2.97). 

3. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om handelspoli
tiske virkemidler for å motvirke EUs planer om å 
ramme norsk laksenæring med straffetiltak. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2915 (16.4.97). 
(Jf. neste sak og HAVBRUK Ill, 2.) 

4. M.spm. fra Magne Aarøen om å ta stansa skuldin
gar frå EU-bedriftar om dumping og ulovlege stø
nadsordningar i norsk oppdrettsnæring, S.tid. 
3011-3012 (23.4.97). 
(Jf. forrige sak og HAVBRUK Ill, 2.) 

5. M.spm. fra Hallgrim Berg om motivet for å vilja 
nedprioritera tradisjonelle musikkformer og 
musikk med nasjonalt preg i norsk musikkeksport 
og satsa meir på pop og rock, S.tid. 3293 (14.5.97). 

6. Sp.spm. fra Mai Gythfeldt, framsatt av Erling 
Folkvord om å protestere mot Tyrkias opptrap
ping av krigen mot den kurdiske frigjøringshæren, 
f.eks. ved å stanse eksporten av militærmateriell, 
S.tid. 3411-3412 (21.5.97). 

7. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Lars Gunnar Lie om den varslede møteplassen for 
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myndigheter og næringsliv i handels- og mennes
kerettighetsspørsmål, og ønske fra NHO og 
Amnesty International om et bredere forum, S.tid. 
3550-3551 (28.5.97). 

8. M.spm. fra Svein Ludvigsen om oppheving av eks
portforbudet dersom CITES fjerner vågehvalen 
fra listen over truede arter, S.tid. 3737 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om innførsle- og utførsleregulering. 

Ot.prp. 68 (1995-96), ref. O.tid. 607 (30.9.96), 
Innst. O. 17, O.tid. 298, 307-308 (12.12.96), Besl. 
O. 43, L.tid. 24 (17.12.96). Lov av 6. juni 1997. 
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UTENRIKSSAKER 

Se også: EFTA/EU, EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, FREDSARBEID, GRENSESPØRSMÅL, 
INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), NORDISK 
SAMARBEID, TRAKTATER, UTVIKLINGSHJELP, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over stillinger for 
utsendt personale ved de utenrikske fagstasjoner 
pr. l. januar 1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894-938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

JO l 31 O l Utenriksrepresentasjon 
l 02 Særavtale i utenrikstjenesten 
115 Presse- og kulturformål 
118 Internasjonal bistand 
143 Utenriksrepresentasjon 03-området 
190 Internasjonalt humanitært hjelpearbeid 
191 Hjelp til flyktninger og menneskerettigheter 
192 Tiltak til støtte for demokrati. utvikling og 

nasjonal selvstendighet 

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

mentarikerforsamlingen til Konferansen om sik
kerhet og samarbeid i Europa (KSSE). 
Innst. S. 9, S.tid. 340 ( 4.11.93). 
(Jf. sak 4.) 

2. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (sikkerhetspolitikk og samarbeid med Russ
land; videreutvikling av det atlantiske samar
beidet, nye NATO-oppgaver, Det nordatlantiske 
samarbeidsråd - NACC, KSSEs rolle, Vestunio
nen, utvidelse av det europeiske samarbeidsom
råde, konflikten i det tidligere Jugoslavia, EF
samarbeidet; fredsarbeidet i Midtøsten; globale ut
fordringer, Sør-Afrika, FNs fredsbevarende ope
rasjoner, menneskerettigheter, miljøproblemer, 
befolkningsproblemer.) 
S.tid. 263-275 (25.10.93), S.tid. 340-426 (uten
riksdebatt 4.11.93). 
(4 forslag, hvorav 2 fra RV og l fra FrP ikke bifalt. 
l forslag fra FrP sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Humanitær hjelp til offer for krigssituasjonen i det 
tidlegare Jugoslavia. 
St.prp. 3, ref. S.tid. 250, Innst. S. 5, S.tid. 
426-428 ( 4.11.93). 
(l forslag fra RV ikke bifalt.) 

4. Suppleringsvalg til parlamentarikerforsamlingen 

til Konferansen om sikkerhet og samarbeid 
Europa (KSSE). 
Innst. S. 48, S.tid. 1724 (16.12.93). 
(Jf. sak 1.) 

5. Redegjørelse av utenriksministeren om globale 
konflikt- og utviklingsspørsmål som folkevand
ringsproblemer, internasjonal befolkningsutvik
ling m.v. (Bosnia-Hercegovina, NATO-ultima
tum; nord-sør-skillet, verdensøkonomien, gjelds
problemer i Afrika, norsk bistandspolitikk, EUs 
bistand; flyktningproblemer; konfliktforebygging, 
Oslo-avtalen om Midtøsten, ressursbank for 
demokratibygging - NORDEM, KSSEs høykom
missær for nasjonale rettigheter, FNs arbeid.) 
S.tid. 2147-2155 (15.2.94), S.tid. 2348-2421 
(debatt 24.2.94). 
(25 forslag, hvorav 18 fra FrP og 7 fra Sp, SV, 
KrF, V og RV, ikke bifalt.) 
(Jf. INNVANDRERE Il, 4 og 5.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gun
dersen på vegne av Fremskrittspartiets stortings
gruppe om å be Regjeringen fremme en melding 
til Stortinget om Norges forhold til Iran i lys av 
den opprettholdte dødsdom overfor Salman Rush
die og hans forleggere og oversettere av boken 
«Sataniske Vers». 
(Vedlegg til innst.: Redegjørelse av 16.2.94 fra 
utenriksminister Bjørn Tore Godal.) 
Dok. 8; 20, ref. S.tid. 1869, Innst. S. lll, S.tid. 
3308-3320 (5.5.94) og enstemmig avvist. 
(l forslag fra FrP om brudd i diplomatiske forbin
delser - ikke bifalt.) 

7. Etablering av ambassade i Addis Abeba, Etiopia. 
(Kombinert ambassade/NORAD-representasjon 
med sideakkreditering til andre land på Afrikas 
Horn.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 125, S.tid. 
3395-3396 (10.5.94). 

8. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit
tel administrerte av Utenriksdepartementet. 
(Omfordeling av 145 mill. på u-hjelpsbudsjettet; 
krigsofre i Angola og Afghanistan; repatrierings
programmet i Guatemala; gjeldslette Zambia; mil
jøverntiltak, kvinneretta tiltak, kultur og forsk
ningssamarbeid; Midt-Østen - næringslivssamar
beid med palestinere.) 



Utenrikssaker -798-

(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra Utenriks
departementet vedr. opprettelse av eget budsjett
kap. for u-hjelp til Midt-Østen.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 176, S.tid. 
4330-4332,4347-4349 (14.6.94). 

9. Samarbeidet i Konferansen om Sikkerhet og Sam
arbeid i Europa (KSSE). 
(Vedlegg: A. Oversikt over aktiviteter i perioden 
1989-93 etter det tredje oppfølgingsmøte i Wien. 
B. Paris-pakten for et nytt Europa 1990. C. Hel
singfors-dokumentet 1992. D. Dokumentet fra 
København-møtet 1990 l Konferansen om den 
menneskelige dimensjon. E. Dokumentet fra Mos
kva-møtet 1991 i Konferansen om den menneske
lige dimensjon. F. Kommunikeet fra Ministerrå
dets møte i Roma 1993. G. Oversikt over deltaker
stater pr. l. januar 1994.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3275 (3.5.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om å bidra til økt press 

på Indonesia for å få landet til å gi opp den ulov
lige okkupasjonen av Øst-Ti mor og respektere 
menneskerettene, S.tid. 701-702 (17 .11.93). 

2. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Vegard Bye 
om å forsterke den norske støtten til valgprosessen 
i El Salvador, S.tid. 1540-1541 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om hovudforsam
linga i FN sitt vedtak om å oppmoda Russland om 
å trekkje ut russiske soldatar frå Estland og Lat
via, S.tid. 1541-1542 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvordan myndighe
tene vil reagere mot Kina som protest mot et lov
forslag fremsatt for å bedre den genetiske kvalitet, 
S.tid. 1932-1933 (19.1.94). 

5. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å trekke tilbake 
norske raketter og gjeninnføre våpenrestriksjo
nene mot Tyrkia, S. tid. 1951-1952 (19.1.94). 

6. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om hvor
for Norge ikke har etablert diplomatiske forbindel
ser med Eritrea, S.tid. 2538-2539 (16.3.94). 

7. Sp.spm. fra Lisbeth Ho/and om at seks kurdiske 

parlamentsmedlemmer er stilt for retten i Tyrkia, 
og å sende en KSSE-misjon til landet for å under
søke om menneskerettighetene brytes, S.tid. 
2539-2540 (16.3.94). 

8. Sp.spm. fra Ingvald Godal, framsatt av Eva R. 
Finstad om at russarane ifylgje oppslag i media 
har brote forhandlingane om tilbaketrekking av 
troppar frå Estland, S.tid. 2724-2725 (23.3.94). 

9. Sp.spm. fra Erik Solheim, framsatt av Vegard Bye 
om å legge press på Hellas for å få landet til å opp
heve blokaden av Makedonia, S.tid. 2725-2727 
(23.3.94). 

l O. Sp.spm. fra Erling Folkvord, framsatt av Athar Ali 
om tiltak for at FN-resolusjoner blir fulgt og men
neskerettighetene respektert i den indisk kontrol
lerte delen av Jammu og Kashmir, S.tid. 
2727-2728 (23.3.94). 

11. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hva Norge 
gjør for å avverge hungerskatastrofen i Angola 
som krigen i landet har forårsaket, S.tid. 
3410-3411 (11.5.94). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvordan Norge vil 
reagere på fascistiske statsråder i Italias regje
ring, S.tid. 3411-3412 (11.5.94 ). 

13. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å ta initiativ for å 
redde FNs fredsplan for det okkuperte Vest
Sahara, S.tid. 3445 - 3446 (18.5.94). 

14. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å flytte den norske 
ambassaden i Israel fra Tel Aviv til landets 
hovedstad, Jerusalem, S.tid. 3816 (1.6.94). 

15. Sp.spm. fra Erling Folkvord om «Hume-Adams
initiativet>> og å få britene til å snakke med alle 
parter i konflikten i Nord-Irland, uten forhåndsbe
tingelser, S. tid. 3817-3819 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov av 19. juni 1947 nr. 5 om immunitet 

og privilegium for internasjonale organisasjoner 
m.m. 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 180, Innst. O. 32, O.tid. 235 
(5.5.94), Besl. O. 41, L.tid. 22 (10.5.94). Lov av 
3. juni 1994. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31. desember 
1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l O l 31 O l Utenriksrepresentasjon 
l 02 Særavtale i utenrikstjenesten 
115 Presse- og kulturformål 

118 Internasjonal bistand 
143 Vtenriksrepresentasjon/03-området 
190 Internasjonalt humanitært hjelpearbeid 
191 Hjelp til flyktninger og menneskerettigheter 
192 Tiltak til støtte for demokrati, utvikling og 

nasjonal selvstendighet 
(15 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Konferansen om Sikkerhet og Sam

arbeid i Europa (KSSE). 
(Vedlegg: A. Oversikt over aktiviteter i perioden 
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1989-93 etter det tredje oppfølgingsmøte i Wien. 
B. Paris-pakten for et nytt Europa 1990. C. Hel
singfors-dokumentet 1992. D. Dokumentet fra 
København-møtet 1990 i Konferansen om den 
menneskelige dimensjon. E. Dokumentet fra Mos
kva-møtet 1991 i Konferansen om den menneske
lige dimensjon. F. Kommunikeet fra Ministerrå
dets møte i Roma 1993. G. Oversikt over deltaker
stater pr. l. januar 1994.) 
St.meld. 37 (1993-94), ref. S.tid. 3275 
(1993-94), Innst. S. 12, S.tid. 831-859 (1.11.94) 
og vedlagt protokollen. 
(Jf. NATO (POLITISKE SPM) Il, 1.) 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger; økning på kap. 143, lønn og godt
gjørelser.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 800, Innst. S. 32, S.tid. 
1469-1471 (30.11.94). 

3. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (internasjonalt samarbeid; Norges nei til EU; 
nordisk samarbeid; EØS-samarbeidet, veto i EØS
komiteen; konsultasjons- og samarbeidsordninger 
med EU; alleuropeisk samarbeid; NATO-utvi
delse; krigen i Tsjetsjenia; tyngdepunktforskyv
ning i NATO; Vestunionen; omdanning av KSSE 
til OSSE; fredsbevarende styrke i Nagomo-Kara
bach; Europarådet, barentssamarbeidet, Øster
sjørådet; samarbeid med Øst-Europa; avgrensing 
mot Russland i Barentshavet; atomforurensning; 
fiskeriforvaltning; engasjement i det tidligere Ju
goslavia; forholdet til Iran; fredsarbeid og demo
kratibygging i den tredje verden, fredsprosessen i 
Midtøsten; nordisk FN-samarbeid). S.tid. 
1923-1930 (19.1.95), S.tid. 2005-2079 (utenriks
debatt 31.1.95) og vedlagt protokollen. 
( 4 forslag, hvorav l fra FrP ikke bifalt. l forslag fra 
Sp, SV og KrF, l forslag fra Sp og SV og l forslag 
fra V sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

4. Bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for flykt
ningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp 
(ODA). 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 102, S.tid. 
2630 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

5. Redegjørelse av handelsministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
S.tid. 358-359 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2927-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. de to neste sakene.) 

6. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa 
avslå alle søknader om lisens for eksport av våpen, 
ammunisjon eller annet forsvarsmateriell til Tyr
kia så lenge den tyrkiske staten er i krig med deler 
av den kurdiske befolkninga i landet. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
Dok. 8: 3, ref. S.tid. 290, Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (2.5.95) og avvist. 
(l forslag fra Sp, SV og KrF om forbud mot eks
port og utlån av våpen m.v. til Tyrkia ikke bifalt 
med 57 mot 48 stemmer.) 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

7. Redegjørelse av utenriksministeren om forholdet 
til Tyrkia. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Utenriksministerens og 
handelsministerens redegjørelser i Stortinget 
21.10.94. 3-14. Brevveksling mellom utenriksko
miteen og handelsministeren og mellom utenriks
komiteen og utenriksministeren. 15. Retnings
linjer av 28.4.92 for UDs behandling av søknader 
om eksport av våpen, militært materiell, samt tek
nologi og tjenester for militære formål.) 
S.tid. 356- 358 (21.10.94), Innst. S. 118, S.tid. 
2979-3017 (debatt 2.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. de to foregående sakene.) 

8. Redegjørelse av utenriksministeren om samar
beidet i Barentsregionen. 
S.tid. 2921-2929 (24.4.95), S.tid. 3236- 3274, 
3278 (debatt 11.5.95) og vedlagt protokollen. 
(l forslag fra V sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

9. Forslag fra Anne Enger Lahnstein og Marit Arn
stad om et totalforbud mot produksjon, lagring, 
omsetning og bruk av antipersonellminer. 
(Vedlegg til innst.: l. og 3. Brev av 21.4.95 og 
18.5.95 fra utenrikskomiteen til utenriksministe
ren. 2. og 4. Svarbrev av 11.5.95 og 24.5.95 fra 
utenriksministeren til utenrikskomiteen. 5. Brev 
av 30.5.95 fra utenrikskomiteen til forsvarsminis
teren. 6.-7. Svarbrev av 31.5.95 og 1.6.95 fra for
svarsministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 52, ref. S.tid. 2666, Innst. S. 186, S.tid. 
3674- 3684, 3722 (6.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 6.) 

l O. Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa (OSSE) i 1994. 
(Vedlegg: A. Norsk rapport fra tilsynskonferansen 
og toppmøtet i Budapest. B. Erklæring fra topp
møtet i Budapest. C. Vedtakene fra Budapest.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 173, S.tid. 
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3685, 3722 (6.6.95) og enstemmig vedlagt proto
kollen. 
(Jf. Il, 1.) 

11. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger på u-hjelpsbudsjettet; ekstrabev. 
til Midtøsten; parallellfinansieringsordningen.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 18.5.95 fra uten
rikskomiteen til bistandsministeren og svarbrev av 
23.5.95 fra bistandsministeren til utenrikskomi
teen, begge vedr. bev. til særskilte miljøtiltak i 
Asia.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 3017, Innst. S. 187, S.tid. 
3685-3687, 3722-3724 (6.6.95). 
(2 forslag ikke bifalt, herav l fra H og l fra Sp, SV 
og KrF.) 

12. Handlingsprogrammet for Øst-Europa. 
(Vedlegg: Rapport om evalueringsarbeidet i 
Handlingsprogrammets prosjektvirksomhet. 
Utrykt vedlegg: Inspeksjonsrapportene fra stedlig 
inspeksjon av utvalgte prosjekter under Hand
lingsprogrammet for Øst-Europa.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 4451 (27.9.95). (Ikke 
behandlet.) 

13. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Hans J. 
Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til 
USAs handelsboikott av Iran. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 3202 (9.5.95). (Ikke behand
let.) 

Ill. Spørsmål: 
l . Sp.spm. fra Oscar Douglas Hil/gam· om den nega

tive holdningen til å tillate besøk av partileder Sji
rinovskij og den norske demokratimodellens tro
verdighet i Russland, S.tid. 302 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om at russarane (fylgje 
media investerer store beløp i nye angrepsubåtar, 
samstundes som dei ikkje tek seg av utrangerte 
båtar og anna kjernefysisk avfall, S.tid. 
1608-1609 (14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om grunnlagsmateriale 
for en debatt om hvordan Norge skal møte en si
tuasjon med russisk masseflukt eller borgerkrig i 
våre nærområder, S. tid. 1844-1845 (11.1.95). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om opprettelse av stil
ling som spesialrapportør for Colombia under 
FNs menneskerettighetskommisjon, S.tid. 
1957-1958 (25.1.95). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Norges ambassadør 
i Kenya, som har advart mot Norges liberale flykt
ningpolitikk etter at to kenyanske kriminelle flyk
tet til Norge og fikk opphold, S.tid. 1968-1969 
(25.1.95). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Norge vil arbeide 
for et totalforbud mot bruk av antipersonellminer 
når FN i løpet av 1995 skal revidere landminepro-

tokollen, S.tid. 2082-2083 (1.2.95). 
(Jf. Il, 9.) 

7. Sp.spm. fra Erik Solheim om at Norge bygger ut 
kontakten til Saudi-Arabia og starter kornimport 
fra Sudan samtidig som forbindelsene til Iran 
trappes ned, og om disse kontaktene brukes til å 
fremme menneskerettighetene, S.tid. 2083-2084 
(1.2.95). 

8. Sp.spm. fra Paul Chaffey om tiltak for å hindre at 
atomtrusselen fra Kola øker, med bakgrunn i pla
ner om å bygge tre nye reaktorer i området, S.tid. 
2190-2191 (8.2.95). 

9. Sp.spm. fra Erling Folkvord om forsvarsministe
rens deltakelse på en våpenmesse i Tyrkia i sep
tember 1993, S.tid. 2245 - 2246 (15.2 .95). 

l O. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om at Utlendings
direktoratet under et besøk i Tyrkia som omhand
let hjemsendelse av kurdere, ble anbefalt av den 
norske ambassaden å ikke ta kontakt med kurdiske 
organisasjoner, S.tid. 2295-2296 (22.2.95). 

l l. Sp.spm. fra Erik Sol heim om NA TOs generalsek
retær som har karakterisert fundamentalistisk 
islam som en trussel mot Vesten av samme slag 
som kommunismen var tidligere, S.tid. 
2296-2297 (22.2.95). 

12. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om russiske myn
digheter som planlegger å lagre opptil 200 reak
torer fra opphugde atomubåter i en sjøtunnel i 
Arabukten på Kola, ca. 10 mil fra Norge, S.tid. 
2297-2298 (22.2.95). 

13. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om NATOs vedtak om 
utvidelse østover til tidligere warszawapaktland 
bidrar til å sikre fred, sikkerhet og stabilitet i Euro
pa, S.tid. 2298-2299 (22.2.95). 

14. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om situasjonen i 
Chiapas-regionen i Mexico, S.tid. 2299-2300 
(22.2.95). 

15. Sp.spm. fra Eva Lian om årsaken til at bemannin
gen reduseres ved det norske generalkonsulatet i 
Sydney, S.tid. 2300 (22.2.95). 

16. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om en gjennomgang 
av varslingsrutinene for rakettutskytinger fra 
Andøya,. S.tid. 2436-2437 (8.3.95). 

17. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hva Norge 
gjør multilateralt og bilateralt for å forhindre at 
hendelsene i Rwanda gjentas i Burundi, S.tid. 
2746-2747 (29.3.95). 

18. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om freds
plan for Bosnia som ikke er akseptert av serberne, 
og om hvilke flere innrømmelser kroatene og 
muslimene nå skal komme med, S.tid. 2851-2852 
(5.4.95). 

19. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
OlafGjedrem om initiativ for å redusere den lange 
ventetida ved grensepasseringar til mange av 
landa i Aust-Europa, S.tid. 2852- 2853 (5.4.95). 
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1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1996.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747-768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

101 3101 Utenriksrepresentasjon 
l 02 Særavtale i utenrikstjenesten 
115 Presse-, kultur- og informasjonsformål 
118 Internasjonal bistand 
143 Utenriksrepresentasjon, 03-området 
190 Internasjonalt humanitært hjelpearbeid 
191 Hjelp ti/flyktninger og menneskerettigheter 
192 Tiltak til støtte for fred og demokrati 

(16 forslag, hvorav l fra Sp og KrF vedr. bev. til 
miljøtiltak i Øst-Europa bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Minnetale over Israels statsminister Yitzhak 

Rabin. 
S.tid. 627- 628 (7.11.95). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer på u-hjelpsbudsjettet; kap. 101, 
115, 143 og 191.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 923, Innst. S. 66, S.tid. 1623, 
1677-1680 (12.12.95). 

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Hans J. 
Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til 
USAs handelsboikott av Iran. 
(Vedlegg til innst.: l Brev av 21.6.95 fra utenriks
komiteen til utenriksministeren. 2. Svarbrev av 
7.8.95 fra utenriksministeren.) 
Dok. 8: 73 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 65, S.tid. 1642-1655, 1680 (12.12.95) og 
avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Handlingsprogrammet for Øst-Europa. (Demo
kratiutvikling, miljøtiltak, strukturendringstiltak, 
næringslivssamarbeid, utdanning og forskning, 
tiltak i helse- og sosialsektoren; utviklingstrekk 
1992-95; det vestlige samarbeidet med Øst-Euro
pa; problemstillinger for framtidig samarbeid; 
opprettelse av et investeringsfond.) 
(Vedlegg: Rapport om evalueringsarbeidet i 
Handlingsprogrammets prosjektvirksomhet. 
Utrykt vedlegg: Inspeksjonsrapportene fra stedlig 
inspeksjon av utvalgte prosjekter under Hand
lingsprogrammet for Øst-Europa.) 
St.meld. 47 (1994-95), ref. S.tid. 4451 (27.9.95), 
Innst. S. 90, S.tid. 1655-1664, 1680 (12.12.95). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

5. Opprettelse av en fast delegasjon til Den vesteuro
peiske unions parlamentariske forsamling og valg 

av medlemmer og varamedlemmer. 
Innst. S. 104, S.tid. 2042, 2048 (16.1.96). 

6. Suppleringsvalg til valgkomiteen og parlamenta
rikerdelegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet 
og samarbeid i Europa (OSSE). 
Innst. S. 111, S.tid. 2113, 2126 (25.1.96). 

7. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (samarbeid med EU, nordisk samarbeid, 
Schengen-avtalen, EØS-avtalen, EU-utvidelse; 
NATO, Vestunionen; den transatlantiske hand
lingsplanen; fredsavtalen for det tidligere Jugosla
via; sikkerhetspolitisk samarbeid med Russland, 
Barentssamarbeidet, radioaktiv forurensning i 
nordområdene; kjernevåpen, nedrustning; FN; 
utviklingslandene; fredsprosessen i Midtøsten; si
tuasjonen i Nigeria, Burundi, Rwanda og Sør
Afrika; Latin-Amerika, Sørøst-Asia; menneske
rettigheter). 
S.tid. 2130-2136 (30.1.96), S.tid. 2218-2284, 
2298-2299 (utenriksdebatt 8.2.96). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF om en melding om 
prinsipper for økonomisk samkvem med andre 
land, sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

8. Forslag fra Paul Chaffey og Lisbeth Holand om å 
stevne Tyrkia for Den europeiske menneskerettig
hetsdomstolen i Strasbourg. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1689, Innst. S. 115, S.tid. 
2292-2298, 2299 (8.2.96) og avvist. 
(Forslaget med tilslutning fra Sp ikke bifalt.) 

9. Endringer i Norges utenriksrepresentasjon. (Endr. 
på kap. 142, 143 og 185; styrking av diplomatisk 
nærvær på Balkan, i Angola og i U ganda; omgjø
ring av NORAD-representasjonene i Colombo, 
Dhaka, Lusaka og Maputo til regulære ambassa
der; oppgradering av konsulatet i Edinburgh; gjen
etablering av ambassaden i Rabat.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 143, S.tid. 
2966, 2980-2981 (21.3.96). 

l O. lnterp. fra Erik Solheim om grunnleggende end
ringer i nasjonal og internasjonal politikk for å 
møte utfordringene verdenssamfunnet står overfor 
som følge av Asias økonomiske «eksplosjon». 
S.tid. 3545-3560 (21.5.96). 

11. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer; kap. 191.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.5.96 fra uten
rikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp og 
svarbrev av 30.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 235, S.tid. 
4003-4039, 4091-4092 (10.6.96). 

12. Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa (OSSE) i 1995. 
(Vedlegg: A. Vedtak fra utenriksministermøtet i 
Budapest 7. -8.12. 1995. B. Sammendrag av 
avtalen om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak i 
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Bosnia-Hercegovina. C. Oversikt over OSSEs 
medlemsland.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 3709 (28 .5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oscar Douglas Hillgaar om å sikre 

Bellona fortsatte arbeidsmuligheter til beste for 
Barentsregionen og dens innbyggere etter at det 
russiske sikkerhetspolitiet FSB har tatt ut tiltale 
mot dem, S.tid. 290- 291 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om detoreligger en 
avtale mellom Rest-Jugoslavia og Italia om at inn
reisekontroll skal utføres av italiensk politi på ita
liensk territorium, S.tid. 303 (25 .10.95). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å flytte den norske 
ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, 
S.tid. 948 (15 .11.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å påvirke regje
ringen i Sri Lanka til å la hjelpeorganisasjoner og 
FNs høykommissær for flyktninger få adgang til 
områder med flyktninger, S.tid. 948-949 
(15.11.95). 

5. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om tiltak for å 
stanse krigen på Sri Lanka, S.tid. 1395-1396 
(29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Ane Sofie Tømmerås om status i Bou
chikhi-saken, og økonomisk støtte til de etterlatte, 
S.tid. 1987- 1989 (10.1.96). 

7. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor det ikke er 
sendt ut tilsvarende advarsler mot å investere i In
donesia og Nigeria, som Utenriksdepartementet 
har gjort overfor Burma, S.tid. 2050-2051 
(17 .1.96). 

8. Sp.spm. fra Erik Sol heim om Regjeringens forhold 
til at israelske myndigheter har forlenget retten 
israelske sikkerhetsstyrker og politi har til å bruke 
tortur, S.tid. 2145-2146 (31.1.96). 

9. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om innstram
ming av norsk handelspolitikk overfor Iran, S.tid. 
2419-2420 (21.2.96). 

l O. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om tiltak for å 
få fortgang i gjenoppbyggingsarbeidet i Bosnia
Hercegovina, S.tid. 2420-2422 (21.2.96). 

l l. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om NATO 
kan bidra mer aktivt til at FNs krigsforbryter
domstol kan gjennomføre rettsoppgjøret i det tid
ligere Jugoslavia, S.tid. 2422 (21.2.96). 

12. Sp.spm. fra Erik Solheim om hva som kan gjøres 
for Bellonas medarbeider Aleksandr Nikitin, som 
er arrestert i Russland, S.tid. 2422-2423 
(21.2.96). 

13 . Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om menneske
rettighetsbrudd i palestinskstyrte områder, S.tid. 
2661-2662 (6.3 .96). 

14. Sp.spm. fra Roy N Wetterstad om statlige garan
tier til norske bedrifter som vil etablere seg på 
Cuba, S.tid. 2662 - 2663 (6.3.96). 

15. Sp.spm. fra Jan Simonsen om PLO-leder Yassir 
Arafats heroisering av en Hamas-terrorist, S.tid. 
2785-2786 (13.3.96). 

16. Sp.spm. fra Laila Ka/and om på kva måte Noreg 
kan vere pådrivar i høve til å avskaffe dødsstraff i 
dei land dette blir praktisert, S.tid. 2933-2934 
(20.3.96). 

17. Sp.spm. fra Fridtjof Frank Gundersen om Kinas 
militærøvelser i Taiwan-stredet som forsøk på å 
hindre demokratiske valg på Taiwan, S.tid. 2934 
(20.3.96) . 

18. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om menneske
rettighetsbrudd i Kina, S.tid. 2993 - 2994 
(27.3.96). 

19. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om utviklingen 
av Kinas politikk i forhold til Taiwan, S.tid. 
2994-2995 (27.3.96). 

20. Sp.spm. fra Erik Solheim om på hvilken måte Nor
ge har protestert mot Israels militære angrep på 
Sør-Libanon, S.tid. 3167-3168 (24.4.96). 

21. Sp.spm. fra Paul Chaffey om åpning av de pale
stinske områdene på Vestbredden og Gaza, S.tid. 
3168 - 3169 (24.4.96). 

22. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om resultatet på den inter
nasjonale konferansen om antipersonellminer, og 
om Norges posisjoner, S.tid. 3360-3361 (8.5.96). 

23. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om utplassering av 
NATO-atomvåpen ved utvidelse av NATO til øst
europeiske land, S.tid. 3524- 3525 (15.5.96). 

24. Sp.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om opprettelse av 
traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden og Balti
kum, S.tid. 3525-3526 (15.5.96). 

25. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om førespurnad 
frå estlandske myndigheiter om hjelp til m.a. 
utstyr til desarmering av bomber og trening av 
bombehundar, S.tid. 3855 (5.6.96). 

26. Sp.spm. fra Marit Arnstad om oppfølging av Stor
tingets ønske om at det arbeides for et totalforbud 
mot antipersonellminer, S.tid. 3856-3857 
(5.6.96). 

27. Sp.spm. fra Erik Solheim om regjeringsskiftet i 
Israel vil føre til omlegging av norsk Midtøsten
politikk, S.tid. 3857-3858 (5.6.96). 

28. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om bruk av nød
hjelpsmidler til psykososiale prosjekter i Bosnia, 
S.tid. 3858-3859 (5.6.96). 

29. Sp.spm. fra Anders Hornslien om urovekkende 
rapporter fra valgobservatører i Albania, S.tid. 
3859 (5.6.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31.12.96. 2. 
Definisjon av resultatområder for norsk bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737 - 766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

101 3101 Utenriksrepresentasjon 
l 02 Særavtale i utenrikstjenesten 
115 Presse-, kultur- og informasjonsformål 
118 Internasjonal bistand 
143 Utenriksrepresentasjon, 03-området 
190 Humanitær bistand ved naturkatastrofer 
191 Hjelp til flyktninger og menneskerettighets

tiltak 
192 Tiltak til støtteforfred og demokrati 

(23 forslag, herav l fra Sp og KrF (vedr. to ulike 
kap.) bifalt og 5 sendt Regjeringen, hhv. l fra RV 
og 4 fra Sp, SV og KrF- se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

Il. Alminnelige saker: 
1. Redegjørelse av utenriksministeren om den alvor

lige humanitære situasjonen i det østlige Zaire. 
(Med etterfølgende debatt.) 
S.tid. 732- 737 (6.11.96). 

2. Redegjørelse av utenriksministeren, handelsmi
nisteren og bistandsministeren om menneskeret
tighetsspørsmål. 
S.tid. 78 - 86 (10.10.96), S.tid. 1390- 1424, 
1439-1442 (28.11 .96). 
( 6 forslag, herav 1 fra KrF om et permanent utvalg 
for vurdering av etikk og næringslivets internasjo
nale engasjement sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Redegjørelse av utenriksministeren om om atom
sikkerhetsspørsmål. (Atomforurensningen i Russ
land; NATO; AMEC - militært miljøsamarbeid i 
Arktis; handlingsplan om atomvirksomhet og kje
miske våpen i våre nordlige nærområder; Nordflå
tens atomubåter.) 
S.tid. 353-359 (29.10.96), S.tid. 1424-1438, 1442 
(28.11.96). 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer på u-hjelpsbudsjettet; kap. 143 
og 191.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 85, S.tid. 
1782-1783, 1828-1830 (18.12.96). 

5. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (NATOs utvidelse i øst, samarbeidsdokument 
mellom NATO og Russland; Nordvest-Russland; 
Barents- og Østersjøregionen; formannsvervet i 
OSSE; FN; Partnerskap for fred, atlantisk partner-

skapsråd; Vestunionen; fredsprosessen i Guate
mala; fredsarbeidet i Midtøsten; situasjonen i 
Zaire, Rwanda; hjelpearbeiderne i Tsjetsjenia; 
Tyrkia; Hongkongs pressefrihet etter Kinas over
takelse; WTO/GA TT, toll på IT -produkter; EU s 
valuta, aktuelle EØS- og EU-saker, nordisk vars
lingsordning; nordisk FN-samarbeid). 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 
(utenriksdebatt 13 .2. 97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa (OSSE) i 1995. 
(Vedlegg: A. Vedtak fra utenriksministermøtet i 
Budapest 7.-8.12. 1995. B. Sammendrag av 
avtalen om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak i 
Bosnia-Hercegovina. C. Oversikt over OSSEs 
medlemsland.) 
St.meld. 40 (1995-96), ref. S.tid. 3709 (28.5.96), 
Innst. S. 104, S.tid. 2365-2417,2418-2419 (uten
riksdebatt 13.2.97). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Endringar i Noregs utanriksrepresentasjon. 
(Omdisp. på kap. 101, 142 og 143; nedlegging og 
oppretting av integrerte ambassader i Afrika.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 164, S.tid. 
3198, 3227 (7.5.97). 

8. Interp. fra Erik Solheim om å bringe Oslo-proses
sen ut av dødvanne etter Israels apartheid-lik
nende politikk overfor befolkningen på Vestbred
den og Gaza. 
S.tid. 3627- 3633 (2.6.97). 

9. Interp. frå Anita Apelthun Sæle om å presse 
NATO-allierte Tyrkia til å respektere menneske
rettane i kurdisk område, og kva Norge kan gjere 
for å yte humanitær hjelp til kurdarane. 
S.tid. 3633 - 3639, 3645-3647 (2.6.97). 
( 5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 fra KrF sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

l O. Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE) i 1996. 
(Vedlegg: l. Erklæring fra toppmøtet i Lisboa. 2. 
Lisboa-erklæringen om en felles og omfattende 
sikkerhetsmodell for Europa i det 21. århundre. 3. 
En ramme for våpenkontroll. 4. Utvikling av sik
kerhetsforumets dagsorden. 5. Dokument vedtatt 
av de stater som er part i avtalen om konvensjo
nelle styrker i Europa, om omfang og retnings
linjer for den prosess som er omhandlet i § 19 i 
Sluttdokumentet fra den første tilsynskonferansen 
for CFE-avtalen.) 
St.meld. 56, ref. S.tid. 3524, Innst. S. 267, S.tid. 
43l9, 4398 (18.6.97). 

Il. Samtykke til å la seg binde av den reviderte land
mineprotokollen av 3. mai 1996 ogprotokollen om 
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blindande laservåpen av 13. oktober 1995, begge 
til FN-konvensjonen av 10. oktober 1980 omfar
bod mot eller restriksjonar på bruk av visse kon
vensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål 
eller som kan ramme vi1kårleg. 
(Vedlegg: l. Tilleggsprotokoll til FN-konvensjo
nen av 10.10.80. 2. Protokoll om forbod mot eller 
restriksjonar på bruk av miner, minefeller og and
re innretningar, med endringar. Protokollen i en
gelsk originaltekst med omsetjing til norsk. Ved
legg til innst.: Spørsmål av 9.6.97 fra utenriksko
miteen til utenriksministeren og svar av 10.6.97. 
Inntatt i innst.: Uttalelse av 11.6.97 fra forsvarsko
miteen.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3890-3891, Innst. S. 277, 
S.tid. 4319-4322, 4398 (18.6.97). 

12. Forslag fra Anita Apelthun Sæle og Jan Simonsen 
om flytting av den norske ambassaden i Israel fra 
Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem. 
Dok. 8: 108, ref. S.tid. 4552 (19.6.97) og vedtatt 
ikke behandlet av dette storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Ka/and om korleis problema 

med radioaktivt avfall frå atomvåpen og andre 
kjelder i Nordvest-Russland kan løysast, S.tid. 
66-67 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Erik Sol heim om å undersøke om Tyr
kias ambassade i Oslo overvåker norske folke
valgte, med henvisning til lister over danske poli
tikere som er uønsket i Tyrkia, S.tid. 1624-1625 
(11.12.96). 

3. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om den kri
tiske sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i 
Sosnovy Bor ved St. Petersburg, S.tid. 2495-2496 
(26.2.97). 

4. Sp.spm. fra Erik Solheim om norske initiativer 
etter Israels vedtak om å sette i gang bygging av 
nye jødiske bosetninger i Øst-Jerusalem, S.tid. 
2557-2558 (5.3.97). 
(Jf. sakene 8 og 11.) 

5. Sp.spm. fra Erik Solheim om norske initiativ for å 
hindre en ytterligere forverring av forholdene i 
Albania, S.tid. 2689 (12.3.97). 

6. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Spanias behand
ling av den valgte ledelsen i det baskiske partiet 
Herri Batasuna, og norsk markering av at grunn-

leggende menneskerettigheter brytes, S.tid. 3130 
(30.4.97). 

7. M.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva Norge 
gjør politisk og humanitært i forbindelse med den 
katastrofale matvaremangelen i Nord-Korea, 
S.tid. 3191 (7.5.97). 

8. M.spm. fra Erik Solheim om at Norge var avhol
dende i avstemningen i FN over Israels utbygging 
på okkuperte områder i Jerusalem, S.tid. 3192 
(7.5.97). 
(Jf. sakene 4 og 11.) 

9. M.spm. fra Erik Solheim om den såkalte Gholam
saken og norsk arroganse overfor Pakistan i for
søket på å bevise at den afghanske familien har 
bodd i Pakistan på vei til Norge, S.tid. 3407-3408 
(21.5.97). 
(Jf. sak 13.) 

l O. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Jon Lilletun om oppslag om at Norge har betalt 
utgifter for PLOs representasjon i Oslo i noen år, 
S.tid. 3410- 3411 (21.5.97). 

11. Sp.spm. fra Erik Solheim om utenriksministerens 
reise i Midtøsten, og hvorvidt det lyktes å skape 
forståelse for Norges stemmegivning i FN vedr. de 
israelske nybyggingene i Jerusalem. (Trukket til
bake), S.tid. 3411 (21.5.97). 
(Jf. sakene 4 og 8.) 

12. Sp.spm. fra Mai Gythfeldt, framsatt av Erling 
Folkvord om å protestere mot Tyrkias opptrap
ping av krigen mot den kurdiske frigjøringshæren, 
f.eks. ved å stanse eksporten av militærmateriell, 
S.tid. 3411-3412 (21.5.97). 

13. Sp.spm. fra Erik Sa/heim om den såkalte Gholam
saken og norsk arroganse overfor Pakistan, S.tid. 
3417-3419 (21.5 .97). 
(Jf. sak 9.) 

14. Sp.spm. fra Kaci Kull mann Five om støtte fra Øst
Europa-midlene til Medical Aid Foundation, som 
formidler brukt sykehusutstyr til Nordvest-Russ
land og Litauen, S. tid. 3546 (28.5.97). 

15. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om at det ifølge 
en rapport har forekommet mislighold og korrup
sjon med økonomiske midler i palestinske områ
der, og hva Regjeringen har gjort i sakens anled
ning, S.tid. 3746-3747 (4.6.97). 
(Jf. UTVIKLINGSHJELP Ill, 2 og 11.) 
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UTVIKLINGSHJELP 

Se også: FN, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSSAKER, ØKONOMISK SAMARBEID 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1994. (Tollpreferansesystemet for 

utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 809-811 (19.11.93). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l: l. Oversikt over stillinger 
for utsendt personale ved de utenrikske fagstasjo
ner pr. l. januar 1994. 2. Overføringer av bilateral 
og multi-bi bistand til enkelte land i 1992 og 1993. 
3. Bistandsbudsjettet fordelt på ulike bistandsty
per i 1993 og 1994.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 894- 938 (23.11.93). 
Budsjett-kap.: 

l 22 Støtte ved eksport til utviklingsland 

141 Direktoratet for utviklingshjelp 

142 Stedlige representasjoner 

143 Utenriksrepresentasjon i 03-området 

150 Bistand til Afrika 

151 Bistand til Asia 

152 Bistand til Mellom-Amerika 

153 Fredskorps 
160 Bilateral bistand administrert av internasjo

nale organisasjoner (Multi-bi) 

161 Multilateral bistand under De forente nasjo

ner (FN) og relaterte organisasjoner 

163 Multilateral bistand under internasjonale fi

nansieringsinstitusjoner 
164 

170 

171 

173 
174 
175 

176 
177 

180 3180 

181 

184 

185 

192 

Bistand via andre internasjonale organisa

sjoner 

Opplysningsarbeid 

Tilskudd til organisasjoners opplysningsar

beid 

Særskilte støtteordninger 

Støtte via private organisasjoner 

Evaluering 

Forskning og kompetansebygging 

Faglig bistand 

Samarbeid med næringslivet 

Veiledning og støtte til u-land ved eksport til 

Norge 

Gjeldsletteti/tak 

Til dekning av ymse hjelpetiltak 

Tiltak til støtte for demokrati, utvikling og 

nasjonal selvstendighet 

195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som 

utviklingshjelp (ODA) 
(13 forslag- ingen bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1993 under kapit

tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer til finansiering av støtte til pa
lestinerne, gjeldslettetiltak til Tanzania og Zam
bia, nødhjelp etter jordskjelvet i India, repatriering 
av flyktninger fra Guatemala, tilskudd til kvinne
konferansen i Beijing m.m.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 1.12.93 fra utenriksko
miteen til bistandsminister Kari Nordheim-Lar
sen, Utenriksdepartementet med spørsmål fra Sp 
og H vedr. St. prp. 11 og svarbrev av 2.12.93 fra 
statsråden.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 889, Innst. S. 29, S.tid. 
1597-1601 (10.12.93). (l debatten kritikk av at 
viktige bistandssaker forelegges Stortinget i salde
ringsproposisjonen.) 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 34.) 

2. Norges samarbeid med utviklingslandene i 1992. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1992. 2. 
Kommunike fra nordisk bistandsministermøte i 
Helsingfors og Oslo. 3. Norske offentlige ytelser 
til utviklingshjelp og internasjonalt hjelpearbeid i 
1990-1992. 4. Norsk personell i tjeneste i utvik
lingsland i 1990-1992. 5. Midlene til private orga
nisasjoner 19990-1992. 6. Midler kanalisert via 
norske og internasjonale organisasjoner 1992. 7. 
Total forskningsstøtte 1992. 8. Total miljøstøtte 
1992. 9. Tilskudd til kvinnerettet bistand 1992. 10. 
Geografisk fordeling av næringslivsordningen 
1990-92. 11. Bidrag til multilaterale organisasjo
ner i 1988-1992. 12. Makroøkonomiske og sosiale 
indikatorer i land Norge samarbeider med. 13. 
Total bilateral bistand fordelt på verdensdeler 
1990-1992. 14. Total bilateral bistand fordelt på 
land og bistandsformer i 1992. Ikke trykt vedlegg: 
Årsrapport fra NORAD.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 71, Innst. S. 86, S.tid. 
2304-2311 (22.2.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Samtykke til undertegning av en rammeavtale 
vedrørende samjinansiering og faglig bistand 
mellom Norge og Den internasjonale bank for 
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gjenreisning og utvikling og Det internasjonale ut
viklingsfond. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med norsk over
settelse.) 
St.prp. 97 (1992-93), ref. S.tid. 429, Innst. S. 78, 
S.tid. 2311-2312 (22.2.94). 

4. Redegjørelse av utenriksministeren om globale 
konflikt- og utviklingsspørsmål som folkevand
ringsproblemer, internasjonal befolkningsutvik
ling m.v. (Nord-sør-skillet, verdensøkonomien, 
gjeldsproblemer i Afrika, norsk bistandspolitikk, 
EUs bistand.) 
S.tid. 2147-2155 (15.2.94), S.tid. 2348-2421 
(debatt 24.2.94). 
(25 forslag, hvorav 18 fra FrP og 7 fra Sp, SV, 
KrF, V og RV, ikke bifalt.) 

5. Etablering av ambassade i Addis Abeba, Etiopia. 
(Kombinert ambassade/NORAD-representasjon 
med sideakkreditering til andre land på Afrikas 
Horn.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 125, S.tid. 
3395-3396 (10.5.94). 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit
tel administrerte av Utenriksdepartementet. 
(Omfordeling av 145 mill. på u-hjelpsbudsjettet; 
krigsofre i Angola og Afghanistan; repatrierings
programmet i Guatemala; gjeldslette Zambia; mil
jøverntiltak, kvinneretta tiltak, kultur og forsk
ningssamarbeid; Midt-Østen- næringslivssamar
beid med palestinere.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev fra Utenriks
departementet vedr. opprettelse av eget budsjett
kap. for u-hjelp til Midt-Østen.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 176, S.tid. 
4330-4332, 4347-4349 (14.6.94). 
(Jf. Il, 1.) 

7. Forvaltning av bilateral bistand til Pakistan og Sri 
Lanka. 
(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til Pa
kistan. 2. Forvaltning av bilateral bistand til Sri 
Lanka.) 
Dok. 1: 5, ref. S.tid. 4272 (13.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om bruk av norske 

bistandsmidler til oppsetting av Shakespeare
forestillingen «Hamlet» i Burkina Faso, S.tid. 
733-734 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Erna Solberg om å endre systemet i 
prøveordningen med importkvoter for landbruks
varer, innført for å fremme handel og utvikling i 
de fattigste u-landene, S.tid. 2334-2336 
(23.2.94). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at norsk bistand 
for minst 2 5 mill. kroner ble utbetalt til et statseid 
serbisk selskap 15 måneder etter at FNs økono
miske boikott av Serbia ble vedtatt, S.tid. 
2729-2730 (23.3.94). 

4. Sp.spm. fra Jørgen Holte om å tilby austeuro
peiske og afrikanske studentar i Noreg studie
plasskvotar finansiert av Statens lånekasse til fag
studium på norsk og innføringsprogram i norsk 
språk, S.tid. 3290-3292 (4.5.94). 

5. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om hva Norge 
gjør for å avverge hungerskatastrofen i Angola 
som krigen i landet har forårsaket, S.tid. 
3410-3411 (11.5.94). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om auksjonsprin
sippet ved import av kjøtthermetikk fra utviklings
land, som «Ecco Corned Beef» fra Botswana, 
S.tid. 3689-3690 (25.5.94). 

1994-95 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31. desember 
1994. 2. Makroøkonomiske og sosiale indikatorer 
i land Norge gir bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 805-831 (1.11.94). 
Budsjett-kap.: 

l 22 Støtte ved eksport til utviklingsland 
l 41 Direktoratet for utviklingshjelp 
142 Stedlige representasjoner 
143 Utenriksrepresentasjon/03-området 
150 Bistand til Afrika 
151 Bistand til Asia 
152 Bistand til Mellom-Amerika 
153 Fredskorps 
l 54 Utviklingshjelp til Midt-Østen 

160 Bilateral bistand administrert 
av internasjonale organisasjoner (Multi-bi) 

161 Multilateral bistand under De forente nasjo
ner (FN) og relaterte organisasjoner 

163 Multilateral bistand under internasjonale fi
nansieringsinstitusjoner 

164 Bistand via andre internasjonale organisa
sjoner 

170 OppZvsningsarbeid 
l 71 Tilskudd til organisasjoners opplysningsar-

beid 
173 Særskilte støtteordninger 
174 Støtte via private organisasjoner 
175 Evaluering 
176 Forskning og kompetansebygging 
l 77 Faglig bistand 
180 3180 Samarbeid med næringslivet 
181 Veiledning og støtte til u-land ved eksport til 

Norge 
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184 Gjeldslettetiltak 
185 Til dekning av ymse hjelpetiltak 
192 Tiltak til støtte for demokrati. utvikling og 

nasjonal selvstendighet 
195 Tiltakfor flyktninger i Norge. godkjent som 

utviklingshjelp (ODA) 
(15 forslag- ingen bifalt.) 

2. Tollavgifter for 1995. (Tollpreferansesystemet for 
u-land (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1053-1056 (4.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapit

tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger- økning i bev. til Midtøsten, til
tak for palestinere, til gjeldslettetiltak og multila
terale organisasjoner; reduksjon i ubrukt bev. 
1993, overført till994 og i ordinær bev. 1994.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 800, Innst. S. 32, S.tid. 
1469-1471 (30.11.94) . 

2. Riksrevisjonen sin merknad til Utanriksdeparte
mentet vedkomande forvaltning av bilateral stø
nad til Pakistan og Sri Lanka. 
(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til Pa
kistan. 2. Forvaltning av bilateral bistand til Sri 
Lanka.) 
Dok. 1: 5 (1993-94), ref. S.tid. 4272 (13.6.94), 
Innst. S. 48, S.tid. 1605-1606 (13.12.94). 

3. Samarbeidet mellom Noreg og utviklingslanda i 
1993. 
(Vedlegg: l. Norske bistandsavtalar. 2. Pressmed
delande från det nordiska møtet i Mariefred 
3.-4. mai 1993 och Granna 24.-25. oktober 1993. 
3. Oversyn over norske offentlege ytingar til 
utviklingshjelp. 4. Oversyn over norsk personell i 
teneste, månadsverk utførte av ekspertar, årsverk 
utførte av junior-ekspertar og norske fredskorps
deltakarar. 5. Midlane til private organisasjonar 
fordelt på organisasjonstype og land i 1991-1993. 
6. Midlar kanaliserte via norske og internasjonale 
private organisasjonar. 7. Samla forskingsstøtte. 8. 
Samla miljøstøtte. 9. Tilskot til kvinneretta 
bistand. 10. Tilskot til grunnlagsinvesteringar, 
blanda kredittar, opplæring ved eksport av kapital
varer, parallellfinansiering og låneordninga. 
Il. Bidrag til multilaterale organisasjonar 
1989-1993. 12. Makroøkonomiske og sosiale in
dikatorar i land som Noreg samarbeider med. 13. 
Total bilateral bistand fordelt på verdsdelar 
1991-1993. 14. Total bilateral bistand fordelt på 
land og bistandsformer. Ikkje trykt vedlegg: Års
rapport frå NORAD.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 300, Innst. S. 82, S.tid. 
2275-2292 (21.2.95) og enstemmig vedlagt pro
tokollen. 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

4. Bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for flykt
ningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp 
(ODA). 

St.prp. 26, ref. S.tid. 1973, Innst. S. 102, S.tid. 
2630 (21.3.95) og enstemmig vedtatt. 

5. Samtykke til at Noreg blir med på den fjerde kapi
talauken i Den asiatiske utviklingsbanken. 
(Vedlegg: Oversikt over medlemslanda i Asiaban
ken og fordelinga av dei nye aksjane under den 
fjerde kapitalauken (pr. 22.05.94).) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 116, S.tid. 
2831 (4.4.95). 

6. Samtykke til at Noreg blir med på den åttande ka
pitalutvidinga i Den interamerikanske utviklings
banken. 
(Vedlegg: l. Oversikt over fordelinga av den 8. 
kapitalauken. 2. Oversikt over tilskota til Spesial
fondet.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 117, S.tid. 
2831-2832 (4.4.95). 

7. Forslag fra Øystein Djupedal og Børre Rønningen 
om utenlandsstudenter fra utviklingsland og Øst
Europa. 
(Vedlegg: hhv. til innst. og inntatt i innst.: Svar
brev av 4.4.95 og 27.4.95 fra statsråd Gudmund 
Hernes til kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen.) 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 144, S.tid. 
3316-3329, 3332 (16.5.95). (2 innst.- forslag fra 
komiteen bifalt (profesjonsutdanning, norskkurs
støtte og kvote for Øst-Europa-studenter). 4 for
slag sendt Regjeringen (2 fra komiteen, l fra Sp, 
SV og KrF, l fra H og Ellen Christiansen)- se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

8. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omfordelinger på u-hjelpsbudsjettet; ekstrabev. 
til Midtøsten; parallell finansieringsordningen.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 18.5.95 fra uten
rikskomiteen til bistandsministeren og svarbrev av 
23.5.95 fra bistandsministeren til utenrikskomi
teen, begge vedr. hev. til særskilte miljøtiltak i 
Asia.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 3017, lnnst. S. 187, S.tid. 
3685 - 3687, 3722-3724 (6.6.95). 
(2 forslag ikke bifalt, herav 1 fra H og l fra Sp, SV 
og KrF.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hvorvidt stor

tingsvedtaket om å avvikle handelshindringer på 
tekstilprodukter fra den tredje verden vil kunne bli 
fulgt opp hvis Norge blir medlem av EU, S.tid. 
545-546 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om NORADs 
informasjonsstrategi og praktiseringen av ret
ningslinjene for støtte til norske organisasjoners 
informasjonsvirksomhet, i lys av Stortingets forut
setninger, S.tid. 554-555 (26.10.94). 

3. Sp.spm. fra Lars Sponheim om innvandringspoli
tikkens følger for andelen av utenlandsstudenter, 
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spesielt fra u-land, ved norske universiteter, S.tid. 
1566-1567 (7.12.94). 

4. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik, framsatt av 
Hilde Frajjord Johnson om norske myndigheters 
hovedsiktemål og strategi ved deltakelsen på FNs 
«Sosiale toppmøte» i København 6.-12. mars 
1995, S.tid. 1847-1849 (11.1.95). 

5. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om en rapport fra 
Christian Michelsens Institutt om norsk bistands
politikk, og om garantier for at slike rapporter ikke 
unntas offentlighet, S.tid. 1916-1917 (18.1.95). 

6. Sp.spm. fra Marit Arnstad om Statkorns bestilling 
av 20 000 tonn durrakorn fra Sudan er forenlig 
med Regjeringens intensjoner for økt u-landsim
port, S.tid. 2101-2102 (1.2.95). 

7. Sp.spm. fra Paul Chaffey om import fra u-land 
som ikke er MV L-land (minst utviklede land), som 
vil begrenses kraftig med Regjeringens nye opp
legg for import, S.tid. 2103-2104 (1.2.95). 

8. Sp.spm. fra Dag Christopher Weberg om å sikre 

bedre bruk av norske bistandsmidler til FN-opera
sjoner, S.tid. 2294-2295 (22.2.95). 

9. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Norge 
støtter et forslag om å selge JO prosent av IMFs 
gullbeholdning for å lette de fattige u-landenes 
gjeldsbyrde, S.tid. 2456-2457 (8.3.95). 

l O. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy, framsatt av Sigrun 
Eng om 12 kontrakter for leveranser av telefon
sentraler fra Alcatel Telecom Norway AS til Kina 
som står i fare på grunn av mangel på blandede 
kreditter, S.tid. 2618-2619 (15.3.95). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om u-landsstudenter 
som er utvist før studiet er fullført fordi oppholds
tillatelsen er utløpt, S.tid. 3022-3023 (3.5.95). 

12. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om høye toll
satser på import av matvarer fra u-land, og om 
bruk av det såkalte auksjonsprinsippet er i strid 
med Stortingets forutsetninger, S.tid. 3031 - 3032 
(3.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1996. 
2. Makroøkonomiske og sosiale indikatorer i noen 
land Norge gir bistand.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 747 - 768, 770-780 
(8.11.95). 
Budsjett-kap.: 

122 
141 

142 
143 
150 

151 
152 

153 
154 

160 

161 

163 

164 

170 

171 

173 

174 
175 

176 

Støtte ved eksport til utviklingsland 

Direktoratet for utviklingshjelp 

Stedlige representasjoner 

Utenriksrepresentasjon, 03-området 

Bistand til Afrika 

Bistand til Asia 

Bistand til Mellom-Amerika 

Fredskorps 

Bistand til Midtøsten 

Bilateral bistand administrert av internasjo

nale organisasjoner (multi-bi) 

Multilateral bistand under De forente nasjo

ner (FN) og relaterte organisasjoner 

Multilateral bistand under internasjonale fi

nansieringsinstitusjoner 

Bistand via andre internasjonale organisa

sjoner 

Opplysningsarbeid 

Tilskudd til organisasjoners opplysningsar

beid 

Særskilte støtteordninger 

Støtte via frivillige organisasjoner 

Evaluering 

Forskning og kompetansebygging 

177 Faglig bistand 

180 3180 Samarbeid med næringslivet 

181 Veiledning og støtte til utviklingsland ved 

eksport til Norge 

184 Gjeldslettetiltak 

185 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

192 Tiltak til støtteforfred og demokrati 

195 Tiltak.for flyktninger i Norge, godkjent som 

utviklingshjelp (ODA) 

(16 forslag, hvorav l fra Sp og KrF bifalt.) 
2. Tollavgifter for 1996. (Tollpreferansesystemet for 

u-land (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919- 922 
(10.11.95). 
(l forslag til vedtak fra finanskomiteen bifalt - om 
en vurdering av utviklingen i importen fra MOL
land m.v.) 

3. Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet 
og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i for
bindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet 
implementeringsstyrke (/FOR) for gjennomføring 
av fredsavtalen for Bosnia-Hercegovina. (Delvis 
finansiering av !FOR-deltakelse over bistands
budsjettet.) 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1689, Budsjett
innst. S. 7. Tillegg l, S.tid. 1845-1858, 1912- 1913 
(19.12.95). (Tilslutning fra utenrikskomiteen til 
innstillingsutkast. l forslag fra H ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 434 mill. på u-hjelpsbudsjet
tet; kap. 141, 142, 150, 151, 152, 160, 161, 163, 173, 
176, 180, 184, 185, 195.) 
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(Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev av 29.11.95 frå 
utanrikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp 
om vilkåra for bruk av gjeldslette, og svarbrev av 
30.11.95 frå statsråden.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 923, Innst. S. 66, S.tid. 1623, 
1677-1680 (12.12.95). 

2. Endringer i Norges utenriksrepresentasjon. (En dr. 
på kap. 142, 143 og 185; styrking av diplomatisk 
nærvær på Balkan, i Angola og i Uganda; omgjø
ring av NORAD-representasjonene i Colombo, 
Dhaka, Lusaka og Maputo til regulære ambassa
der; oppgradering av konsulatet i Edinburgh; gjen
etablering av ambassaden i Rabat.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 2563, Innst. S. 143, S.tid. 
2966, 2980-2981 (21.3.96). 

3. Riksrevisjonens undersøkelser vedrørende for
valtning av bilateral bistand til India og Nicara
gua. 
(Vedlegg: l. Forvaltning av bilateral bistand til 
India. 2. Forvaltning av norsk bistand til Nicara
gua.) 
Dok. 3: 2, ref. S.tid. 701, Innst. S. 137, S.tid. 
3050-3051, 3053 (28.3.96). 

4. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1994. (Avtaler trådt i kraft i 
1994.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 29.2.96 fra utenriksko
miteen til statsråden for utviklingshjelp og svar
brev av 7.3 .96 fra statsråden.) 
Ref. S.tid. 2049, Innst. S. 156, S.tid. 3143, 3158 
(23.4.96). 

5. En verden i endring. Hovedtrekk i norsk politikk 
overfor utviklingslandene. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 5 Norsk sør-poli
tikk for en verden i endring. Rapport fra Nord-Sør/ 
Bistandskommisjonen. Leder Håvard Alstadheim. 
Vedlegg til innst.: l. - 5.: Brevveksling mellom 
utenrikskomiteen og statsråden for utviklingshjelp 
(de 4 første vedr. spørsmål fra komiteens medlem 
Kjell Magne Bondevik).) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 1997, Innst. S. 229, S.tid. 
4003-4039, 4088-4091 (10.6.96). 
(21 forslag, herav l fra V om å bruke norske orga
nisasjoner, institusjoner og politiske partier mer 
aktivt i demokratibyggende arbeid bifalt med 86 
mot 78 stemmer.) 

6. Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om 
bekjempelse av forørkning i land som er rammet 
av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i 
Afrika, av 17. juni 1994. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med n4sk 
oversettelse. Gjennomføring i regionene Afrika, 

Asia, Latin-Amerika og Karibien og det nordlige 
Middelhavsområdet.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 202, S.tid. 
4003-4039, 4091 (10.6.96). 

7. Samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonven
sjonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3354, Innst. S. 208, S.tid. 
4003-4039, 4091 (10.6.96). 

8. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponering av 271 mill. på u-hjelpsbudsjet
tet; kap. 142, 150, 152, 154, 160, 161, 163, 174, 180 
og 185.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 24.5.96 fra uten
rikskomiteen til statsråden for utviklingshjelp og 
svarbrev av 30.5.96 fra statsråden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 235, S.tid. 
4003-4039, 4091 - 4092 (10.6.96). 

9. Endringer i garantiordning for investeringer i og 
eksport til utviklingsland. 
(Vedlegg til innst.: 1.-2. Brev av 21.5.96 fra uten
rikskomiteen til handelsministeren og svarbrev av 
23.5.96.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 3096, lnnst. S. 238, S.tid. 
4003-4039, 4092 - 4094 (10.6.96). 
(5 forslag, herav 1 fra Sp, SV og KrF sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

l O. Samtykke til at Noreg tek del i den Il. kapitalpå
fyllinga i Det internasjonale utviklingsfondet, 
IDA. 
(Vedlegg: Bidraga til kapitalpåfyllinga.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 4098, Innst. S. 271, S.tid. 
4426, 4436 (18.6.96). 

11. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1995. 
Ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om et forslag 

i Verdensbanken om å opprette et gjeldslettefond 
som skal gå til betjening av de fattigste u-landenes 
multilaterale gjeld, S.tid. 313-315 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å påvirke regje
ringen i Sri Lanka til å la hjelpeorganisasjoner og 
FNs høykommissær for flyktninger få adgang til 
områder med flyktninger, S.tid. 948-949 
(15.11.95). 

3. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om tiltak for å 
stanse krigen på Sri Lanka, S.tid. 1395-1396 
(29.11.95). 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
l. Oversikt over stillinger for utsendt personale 
ved de utenrikske fagstasjoner pr. 31.12.96. 2. 
Definisjon av resultatområder for norsk bistand. 3. 
Endringer i bistandsbudsjettets struktur.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 737-766, 768-780 
(6.11.96). 
Budsjett-kap.: 

l 22 Støtte ved eksport til utviklingsland 
l 4 l Direktoratet for utviklingshjelp 
l 42 Stedlige representasjoner 
l 43 Utenriksrepresentasjon, 03-området 
150 Bistand til Afrika 
l 51 Bistand til Asia 
l 52 Bistand til Mellom-Amerika 
15 3 Bistand til andre prioriterte områder 
l 54 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mel

lomfolkelig samarbeid 
l 55 Miljø- og naturressursforvaltning 
156 Tiltak for å bedre kvinners situasjon og like

stilling 
157 Næringsutvikling og økonomisk utvikling 

3157 Tilbakeføringer samarbeid med næringslivet 
l 58 Utredning, forskning, evaluering og kvali-

tetssikring 
159 Tilskudd til ymse hjelpetiltak 
161 Generelle bidrag - FN-organisasjoner 
163 Generelle bidrag- finansinstitusjoner 
l 64 Generelle bidrag - andre organisasjoner 
165 Bilateral bistand administrert av internasjo-

nale organisasjoner (multi-bi) 
166 Gjeldslettetiltak 
192 Tiltak til støtte for fred og demokrati 
195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent som 

utviklingshjelp (ODA) 
(23 forslag, herav l fra Sp og KrF (vedr. to ulike 
kap.) bifalt og 5 sendt Regjeringen, hhv. l fra RV 
og 4 fra Sp, SV og KrF - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Tollavgifter for 1997. (Tollpreferansesystemet for 
u-land (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927-929 
(15.11.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Redegjørelse av utenriksministeren, handelsmi

nisteren og bistandsministeren om menneskeret
tighetsspørsmål. 
S.tid. 78-86 (10.10.96), S.tid. 1390-1424, 
1439-1442 (28.11.96). 
( 6 forslag, herav l fra KrF om et permanent utvalg 
for vurdering av etikk og næringslivets internasjo
nale engasjement sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Samtykke til at Noreg deltek i den 7. påfyllinga i 
Det afrikanske utviklingsfondet, AtDF. 
(Vedlegg: l. Tilleggsfylling. 2. Kjemepåfylling.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1337, lnnst. S. 84, S.tid. 1781, 
1828 (18.12.96). 

3. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Utanriksdepartementet. 
(Omdisponeringer- tiltak i Afrika, fredsprosessen 
i Guatemala m.v.; kap. 141, 150, 152 og 195 samt 
kap. 153, 160, 161, 163, 173, 176, 177, 184 og 185 
(annen kapittelstruktur enn for 1997); nytt kap. 
182 Statens investeringsfond for næringsvirksom
het i utviklingsland.) 
(Vedlegg til innst.: l. og 2. Spørsmål av 2.12.96 fra 
utenrikskomiteen til bistandsministeren vedr. bruk 
av konsulenttjenester i bistand og system for revi
sjon av konsulentkontrakter i bistandssammen
heng, og svar av 4.12.96 fra bistandsministeren.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 85, S.tid. 
1782-1783, 1828- 1830 (18.12.96). 

4. Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med 
fremmede stater i 1995. 
Ref. S.tid. 4767 (30.9.96), Innst. S. 41, S.tid. 1783, 
1830 (18.12.96). 

5. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministe
ren (humanitært hjelpearbeid). 
S.tid. 2200-2206 (30.1.97), S.tid. 2365-2418 
(utenriksdebatt 13.2.97). 
(3 forslag fra Sp, 2 sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I og l ikke bifalt.) 

6. Endringar i Noregs utanriksrepresentasjon. 
(Omdisp. på kap. 101, 142 og 143; nedlegging og 
oppretting av integrerte ambassader i Afrika.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 164, S.tid. 
3198, 3227 (7.5.97). 

7. Bistandspolitisk redegjørelse av bistandsministe
ren (l pst. av BNI til bistand; fattigdomsoriente
ring; multilateralt samarbeid - FN, Verdensban
ken, WTO; demokrati og menneskerettigheter, 
Zambia, Zaire, Tanzania; fredsprosessen i Midtøs
ten; humanitær bistand, helse, utdanning og kul
tur; barnearbeid; gjeldslettetiltak; landbruk; næ
ringslivets rolle- NORFUND; Pangue-dammen i 
Bio Bio, Chile; evaluering). 
S.tid. 3075-3081 (28.4.97), S.tid. 3311-3328, 
3364-3365 (15.5.97). 
(l forslag fra Sp sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. l forslag fra H ikke 
bifalt.) 

8. Samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpå
fyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF. 
(Vedlegg: Bidragene til den 6. kapitalpåfyllingen i 
AsDF.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 3647, Innst. S. 268, S.tid. 
4325-4326, 4398 (18.6.97). 

9. Samtykke til at Noreg deltek i den fjerde kapital
påfyllinga i Det internasjonale fondet for jord-
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bruksutvikling, /FAD. 
(Vedlegg: Bidraga til den fjerde kapitalpåfyllinga 
i IFAD.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 3647, Innst. S. 269, S.tid. 
4326, 4398 (18.6.97). 

l O. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via 
UNICEF. 
(Vedlegg: Norsk bistand via UNICEF. Del av fel
lesnordisk undersøkelse.) 
Dok. 3: 12. 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om de fattigste 

landenes evne til å utvikle en bærekraftig produk
sjon som tema på WTO-toppmøtet, S.tid. 
1362-1363 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om opplysnin
ger om urimelig pengebruk og dårlig kontroll med 
bevilgninger til bistand i de palestinske områder, 
og at midler skal ha gått inn på personlige konti, 
S.tid. 1625-1626 (11.12.96). 
(Jf. sakene 11 og 14.) 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å hjelpe til med å 
vidareføre Olympic Aid-aksjonen, som Norges 
Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite vil 
halde fram med, S.tid. 2004- 2005 (15.1.97). 

4. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å fylgja 
opp innvendingar mot Verdensbanken om at han 
rammar fattige, t.d. gjennom den treårige strategi
planen for Mexico, S.tid. 2066 (22.1.97). 

5. M.spm. fra Jan Petersen om organisasjonsfrihet i 
Norsk Folkehjelp som forutsetning for framtidige 
statlige oppdrag, da de ansatte i dag må være orga
nisert i LO, S. tid. 2069 (22.1.97). 

6. M.spm. fra Marit Arnstad om en rapport som bl.a. 
konkluderer med at norsk bistand må fokusere på 
satsingslandene for norsk oljeindustri, S.tid. 
2338-2339 (12.2.97). 

7. M.spm. fra Kaci Kul/mann Five om en rapport fra 
Riksrevisjonen med sterk kritikk vedr. svakheter 
ved norsk bistand via UNICEF, S.tid. 2744-2745 
(19.3.97). 

8. M.spm. fra Kjellbjørg Lunde om at det i 1994 vart 
gitt 50 mill. kr i blanda kredittar til eit K væmer
selskap sitt engasjement i Biobio-utbygginga i 

Chile, eit vannkraftprosjekt som no rar sterk kri
tikk, S.tid. 2745-2747 (19.3.97). 
(Jf. neste sak.) 

9. M.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om mang
lende innfrielse av forutsetningene for norsk låne
avtale tilknyttet Biobio-utbyggingen i Chile, og 
oppsigelse av avtalen som følge av dette, S.tid. 
2747 (19.3.97). 
(Jf. forrige sak.) 

10. M.spm. fra Reidar Johansen om myndighetenes 
støtte til Norsk Folkehjelps arbeid blant kystfis
kere i Chile, sammenholdt med nærings- og han
delsministerens opptreden der i sammenheng med 
et Aker RGI-prosjekt, S.tid. 3125 (30.4.97). 

11. M.spm. fra Kaci Kullmann Five om en revisjons
rapport som viser misbruk av 2,25 mrd. kr av de 
palestinske selvstyremyndighetenes budsjett, og 
om kontrollen med bruk av norske bistandsmidler, 
S.tid. 3535 (28.5.97). 
(Jf. sakene 2 og 14.) 

12. M.spm. fra Jan Simonsen om følgene for den nors
ke bistanden hvis de palestinske myndighetene 
innfører dødsstraff for å selge jord til jøder, S. tid. 
3541 (28.5.97). 

13. M.spm. fra John Dale om innhaldet i den kritiske 
dialogen som vert ført med Indonesia i samband 
med situasjonen i Aust-Tim or, og som er eit vilkår 
for pengestøtta til landet, S.tid. 3541-3542 
(28.5.97). 
(Jf. Il, 1.) 

14. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om at det ifølge 
en rapport har forekommet mislighold og korrup
sjon med økonomiske midler i palestinske områ
der, og hva Regjeringen har gjort i sakens anled
ning, S.tid. 3746-3747 (4.6.97). 
(Jf. sakene 2 og 11.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Statens investeringsfond for næringsvirk

somhet i utviklingsland (NORFUND). 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 102, Innst. O. 38, O.tid. 
298-301, 308-310 (12.12.96), Besl. O. 44, L.tid. 
24 (17.12.96). Lov av 9. mai 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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VALG 

Se også: POLITISKE PARTIER, STATSFORFATNING, STORTINGET, STORTINGSREPRESENTANTER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 813-887 (22.11.93). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Fullmaktene. (Vedlegg: 1. Innstilling fra den for

beredende fullmaktskomite, valgt av Det 13 7. 
Storting, om fullmaktene for stortingsrepresentan
tene og vararepresentantene på Det 138., 139., 140. 
og 141. Storting. 2. Utskrifter fra nyhetssendinger i 
radio mandag 13.9.93. 3. Partienes stemmetall og 
fordelingen av distriktsmandatene. 4. Sammen
drag av Riksvalgstyrets oppgjør. 5. Valgte repre
sentanter og vararepresentanter fylkesvis i hen
hold til Riksvalgstyrets valgoppgjør 21.9.93. 6. 
Avgitte og forkastede forhåndsstemmer ved Stor
tingsvalget 1993. Sammendrag. Forkastede stem
mer.) 
Ref. S.tid. 10, Innst. S. l, S.tid. 11-38 (8.10.93). 
(l forslag fra H og V om omvalg i Oslo ikke 
bifalt.) 

2. Forslag fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl l. 
Hagen og Anne Enger Lahnstein til endring av 
Grunnlovens §§58 og 59 (Valgordningen. For
holdstallsvalg for partiene og fast representasjon 
for fylkene, utjevningsmandater, sperregrensen.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 5, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 148, S.tid. 4163-4168 (10.6.94). 
(Forslaget ikke bifalt med 79 mot 55 stemmer.) 

3. Forslag fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl I. 
Hagen og Anne Enger Lahnstein til endring av 
Grunnlovens §§57, 58 og 59 (Valgordningen. 
Antall utjevningsmandater og fordeling mellom 
fylkene, sperregrensen, forenkling av grunnlov
steksten.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 6, ref. S.tid. 71, Innst. 

S. 149, S.tid. 4163-4169 (10.6.94). 
(Forslaget enstemmig ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Tora Aasland Houg og Eva Heier til 
endring av Grunnlovens §59. (Sikre kvinner og 
menn likeverdig representasjon på Stortinget.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 7, ref. S.tid. 71, Innst. 
S. 150, S.tid. 4169 (10.6.94). 
(Forslaget ikke bifalt med 118 mot 13 stemmer.) 

5. Forslag fra Carl l. Hagen til ny§ 82 i Grunnloven. 
(Folkeavstemning.) 
Dok. 12 (1991-92), ref. S.tid. 71, Innst. S. 178, 
S.tid. 4357-4359, 4360 (15.6.94). 
(Forslaget ikke bifalt mot 9 stemmer.) 

6. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1994 til 
folkeavstemningen over spørsmålet om Norge bør 
bli medlem av Den europeiske union. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 3942, Innst. S. 186, S.tid. 
4371-4375, 4376 (15.6.94). 

7. Forslag fra Anne Enger Lahnstein pva. Sp, SV og 
KrF oversendt fra Odelstinget 14. juni 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
endringer i valgloven som gir adgang til å stemme 
pr. post. Forslaget legges fram i god tid før folke
avstemningen.» S.tid. 4427-443 I (16.6.94) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om folkeavstemning over spørsmålet om Nor

ge bør bli medlem av Den europeiske union. 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 328, Innst. O. 69, O.tid. 
572-604 (14.6.94), Besl. O. 74, L.tid. 39-41 
(17.6.94). Lov av 24. juni 1994. 
(3 forslag i Odelstinget fra Sp, SV og KrF, hvorav 
2 sendt Stortinget (l sendt Regjeringen og l ikke 
bifalt) og l ikke bifalt. l forslag i Lagtinget fra Sp, 
SV og KrF ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 
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1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 906-964 (2.11.94). 
Budsjett-kap.: 
502 Valgutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Folkeavstemningen den 27. og 28. november 1994 

over spørsmålet om Norge bør bli medlem av Den 
europeiske union. (Meddelelse fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet om utfallet av folkeavstem
ningen og seks klager til Stortinget.) 
(Vedlegg: Fylkesresultater og landsresultat etter 
fintellingen vedr. folkeavstemningen (innrappor
tert fra fylkesvalgstyrene l. desember 1994).) 
Ref. S.tid. 1561, Innst. S. 61, S.tid. 1644-1646 
(15.12.94). (For de enkelte klager se- KLAGER 
TIL STORTINGET Il, 1-6.) 

2. Forslag fra Roy N. Wetterstad om direkte valg av 
ordførere og varaordførere i kommuner og fyl
keskommuner. 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 355, Innst. S. 109, S.tid. 
2729-2732 (23.3.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor man i 

departementets kunngjøringer om folkeavstemnin
gen 28. november /994 ikke benytter ordlyden 
Stortinget har vedtatt for avstemningstemaet, 
S.tid. 307-308 (19.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om å øke kvinnerepresenta
sjonen i kommunestyrer og fylkesting, S.tid. 
2440-2442 (8.3.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av l. mars 1985 nr. 3 om stortings

valg, .fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valg
loven). (Manntallsføring av norske statsborgere i 
utlandet; utlevering av manntallseksemplar; re
gistrering av politiske parti; sentrale partiorganisa
sjoners rolle ved lokale konflikter; valg av stem
mestyre; åpningstider i valglokaler; forhåndsstem
ming; valgdagsmålinger; prøving av stemmegi
vinger; protokoller for fylkesvalgstyrer; tilgang til 
manntallet; omtale av bruk og godkjenning av 
EDB, økonomisk bistand til NTB, kvinnerepre
sentasjon, poststemmer m.m.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 454, Innst. O. 57, O.tid. 
698-707 (1.6.95), Besl. O. 62, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 16. juni 1995. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1225-1265, 1265-1277 
(22.11.95). 
Budsjett-kap.: 
502 Valgutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
1. Forslag fra Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss, 

Anders C. Sjaastad og Petter Thomassen til end
ring i Grunnlovens§§ 54, 68, 71 og 112. (Adgang 
for Kongen til å utskrive nyvalg og adgang for 
Stortinget til å oppløse seg selv og utskrive 
nyvalg.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 4, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 153, S.tid. 3281-3288, 
3292-3293 (2.5.96). 
(Forslaget ikke bifalt med 121 mot 8 stemmer.) 

2. Forslag fra Gunnar Skaug til endring av Grunnlo
vens § 62. (Personlige sekretærers og personlige 
rådgiveres valgbarhet til Stortinget.) 
Dok. 12 (1991-92), forslag 8, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 168, S.tid. 3288-3292, 

3293-3294 (2.5.96). 
(Forslaget ikke bifalt- 82 stemmer for, 60 imot (to 
tredels flertall ikke oppnådd).) 

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om endringer av ret
ningslinjer fra Administrasjonsdepartementet for 
å sikre likebehandling av alle innvalgte kommune
styregrupper. 
Dok. 8: 57, ref. S.tid. 2773, Innst. S. 216, S.tid. 
3808-3811, 3850 (4.6.96) og avvist. 
(Forslaget, tatt opp av Roy N. Wetterstad, ikke 
bifalt.) 

4. Forslag fra Edvard Grimstad, Kjell Magne Bonde
vik, Kjellbjørg Lunde, Carl I. Hagen og Lars 
Sponheim til endring av Grunnlovens§§ 57, 58 og 
59. (Valgordningen.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 2.) 

5. Forslag fra Edvard Grimstad, Kjell Magne Bonde
vik, Kjellbjørg Lunde, Carl I. Hagen og Lars 
Sponheim til endring av Grunnlovens§§ 58 og 59. 
(Valgordningen.) 
Ref. S.tid. 4766 (30.9.96). 
(Jf. Dok. 12, forslag 3.) 
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1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1279-1337 (25.11.96). 
Budsjett-kap.: 
502 Valgutgifter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Eva Lian om lav valgdeltakelse ved 

kommune- og fylkestingsvalg. 
S.tid. 2307-2322,2324-2325 (6.2.97). 
(2 forslag fra Sp, herav l om praktiske ordninger 
som kan bidra til større bruk av rådgivende folke
avstemninger bifalt.) 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen oversendt fra 
Odelstinget 27. mai 1997: «Stortinget ber Regje
ringen legge frem forslag til endring i valgloven 
slik at velgernes mulighet for å stemme blankt 
anerkjennes og gjøres reell, ved at antall blanke 
stemmer ved valgoppgjørene telles opp og ikke 
forkastes slik som i dag.» 
S.tid. 3814, 3819 (5.6.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

3. Ringerike kommune sender skriv datert 27. mai 
1997 med uttalelse fra formannskapet og kommu
nestyret om statstilskudd til politiske partier i 
kommuner og fylkeskommuner. 
Ref. S.tid. 3891 (9.6.97), og vedlagt protokollen. 

4. Valg av medlemmer med varamedlemmer til den 
forberedende fullmaktskomite. 
Innst. S. 280, S.tid. 4416, 4531 (19.6.97). 

5. Forslag fra Lars Sponheim om å be Regjeringen 
utarbeide retningslinjer som kan bidra til å trekke 
opp klarere grenser mellom embetsverk og poli
tisk ledelse i departementene, og mellom embets
verket og andre tunge samfunnsaktører og -inter
esser. (Valgbarhet til Stortinget for departemente-

nes politiske ledelse.) 
Dok. 8: 22, ref. S.tid. 1659, Innst. S. 261, S.tid. 
4517-4519, 4548 (19.6.97). 
(Forslaget i en noe endret form, framsatt av Sp, 
KrF, Roy N. Wetterstad og Ame Haukvik, ikke 
bifalt. Komiteens innstilling om retningslinjer og 
karantenetid enstemmig bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov l. mars 1985 nr. 3 om stortings

valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 
(Valgloven). (Innføring av forhåndsstemming på 
posten fra 1997; obligatoriske valgkort; manntallet 
kommunalt ansvar.) 
(Vedlegg til innst.: 1.-3. og 5. Korrespondanse 
mellom kontrollkomiteen og Kommunaldeparte
mentet datert: 4.12.96, 28.11.96, 20.11.96 og 
3.11.96. 4. Notat fra Stortingets kontor til kontroll
komiteen av 1.11.96.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 26, Innst. O. 32, O.tid. 
247-255 (10.12.96), Besl. O. 39, L.tid. 21-22 
(17.12.96). Lov av lO. januar 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 

2. Endringer i lov l. mars 1985 nr. 3 om stortings
valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valg
loven). (Endring i regler for prøving av stortings
valg; opptelling og godkjenning av forhåndsstem
mer; forenkling av valgoppgjøret; overføring av 
oppgaver til fylkesvalgstyrene.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 570, Innst. O. 77, O.tid. 
675-676, 767-770 (27.5.97), Besl. O. 96, L. tid. 
51 (5.6.96). Lov av 13. juni 1997. 
(l forslag i Odelstinget fra Christiansen og Bråt
hen sendt Stortinget.) 
(Jf. Il, 2.) 
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VANNKRAFT 

Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VASSDRAGSREGULERING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Energi- og vassdragsforvaltning 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Energi- og vassdragsforvaltning 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at mange daman

legg fortsatt mangler beredskapsplan for vass
dragsulykker, S.tid. 1581- 1582 (7.12.94). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Gudmund Re

stad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf 
Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for 
«mindre-utslipp» fra Mardalsfossen. 

Dok. 8: 86, ref. S.tid. 3354 (7.5.96). (Ikke behand
let.) 

2. Forslag fra Øystein Djupedal, Inge Myrvoll og 
Paul Chaffey om å forhindre inngrep i varig ver
nede vassdrag som reduserer de verneverdier 
Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak. 
Dok. 8: 105, ref. S.tid. 4753 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om beredskaps planar

beidet ved damanlegg, S.tid. 3119-3120 (17.4.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

934 3934 Norges vassdrags- og energiverk 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Gudmund Re

stad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf 
Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for 
«mindre-utslipp» fra Mardalsfossen. 
(Vedlegg: Svarbrev av 7.6.96 fra Nærings- og 

energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 86 (1995-96), ref. S.tid. 3354 (7.5.96), 
Innst. S. 29, S.tid. 1700-1703, 1733 (16.12.96) og 
bifalt. 

2. Konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til 
egenkapital. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 95, S.tid. 
1839-1844 (20.12.96), 1899 (21.12.96). 
( 4 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Øystein Djupedal, Inge Myrvoll og 
Paul Chaffey om å forhindre inngrep i varig ver
nede vassdrag som reduserer de verneverdier 
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Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.10.96 fra Næ
rings- og energidepartementet, statsråden til 
energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 105 (1995-96), ref. S.tid. 4753 (21.6.96), 
Innst. S. 114, S.tid. 2483-2485 (25.2.97) og ved
lagt protokollen. 

4. lnterp. fra Terje Sandkjær om pris og leveringsbe
tingelser på elektrisk kraft til kraftkrevende pro
sessindustri på Sørlandet. 
S.tid. 2534-2543, 2544 (27.2.97). 
(l forslag fra Sp med støtte fra H, KrF og SV 
bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å sikre produksjo

nen og ingeniørmiljøet ved Kværners anlegg i 
Lodalen i Oslo, på bakgrunn av bedriftens nedleg
gingsplaner, S.tid. 2921-2922 (16.4.97). 
(Jf. ELEKTRlSITET Ill, 9.) 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om beredskapsplaner 
for damanleggene i Nord-Norge, på bakgrunn av 
flomfaren landsdelen, S.tid. 3146-3147 
(30.4.97). 
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VAREHANDEL 

Se også: FORBRUKERSAKER, HANDEL 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap. : 
945 Omstillingstiltak m.v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anders Talleraas, Svein Ludvigsen, 

Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om opp
hevelse av åpningstidsloven. 
Dok. 8: 16, ref. S.tid. 1529, Innst. S. 100, S.tid. 
2680-2689 (17.3.94). 
(Forslaget fra H og FrP ble ikke bifalt. l forslag fra 
V ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Odd Roger Enoksen, Tor Nymo, Eli 
Sollied Øveraas og Johanne Gaup om å etablere en 
solidarisk fraktutjevningsordning for dagligvarer. 
(Vedlegg: Svarbrev av 22.4.94 m/vedlegg fra Fi
nansdepartementet v/ finansministeren til Venst
res stortingsgruppe v/ Lars Sponheim.) 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 2223, Innst. S. 127, S.tid. 
3763-3778 (31.5.94) og vedlagt protokollen. 
(Forslaget ble ikke bifalt. Finanskomiteens innst. 
om å be Regjeringen følge utviklingen på daglig
varemarkedet bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om at store dagligvarekje

der vil gå bort fra prinsippet om fraktutjevning, 
slik at varene blir dyrere i Nord-Norge, S.tid. 
330-331 (3.11.93). 

2. Sp.spm. fra Jorunn Hage/er om å hindre et inn
kjøpssamarbeid mellom matvarekjedene RIMI og 
REMA 1000 og dermed en tilnærmet monopolsi
tuasjon på lavprismarkedet, S.tid. 331-332 
(3.11.93). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om å endre arbeids
miljøloven for å unngå at t.d. store matvarekjeder 
nyttar ekstrahjelp og deltidsstillingar for å hindre 
fagorganisering og tariffavtalar, S.tid. 711-712 
(17.11.93). 

4. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om Norway Crafts 
erstatningssak mot en lavpriskjede på vegne av 
Telemark Handverksentral AlS. (Trukket tilbake), 
S.tid. 1697-1698 (15.12.93). 

5. Sp.spm. fra Paul Chaffey om å stoppe en over
etablering av kjøpesentre i Follo-regionen, med 
utbygging på Vinterbro i Ås og i Ski sentrum, 
S.tid. 2007-2008 (2.2.94). 

6. Sp.spm. fra Roy N. Wetterstad om at en kioskeier 
på Gjøvik er blitt offer for en avtale mellom 
LOOC og Gjøvik kommune om at det ikke skal 
være kommersiell virksomhet innenfor en viss 
avstand rundt OL-anleggene, S.tid. 2018 (2.2.94). 

7. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om å hindre ulov
lig import av kjøtt, og sikre en effektiv nærings
middelkontroll for alle dagligvareforretninger, re
stauranter osv., S.tid. 2076-2077 (9.2.94). 

8. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at innehaveren 
ved Rema l 000 i Vestby inngikk en avtale med 
lensmannskontoret om betaling for et spanings
oppdrag, S. tid. 2842-2843 (13.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

945 Omstillingstiltak m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Eilef A. Meland om utviklingen på dag

ligvaremarkedet og lovregler som kan motvirke 
den markedsmakt som matvarekjedene represen
terer. S.tid. 2420-2435 (7.3.95). 

(3 forslag, hvorav l fra Eilef A. Meland ikke bifalt 
og 2 fra RV sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Nymo om at Norsk Tipping AlS 

ønsker å redusere/konsentrere antall kommisjo
nærer, og følgene for nærbutikkene i Distrikts
Norge, S.tid. 568-569 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om planer om 
utbygging av flere kjøpesentre i Oslo-området og 
om de uheldige miljømessige konsekvensene slik 
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utbygging ofte medfører, S.tid. 1895-1896 
(18.1.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Konkurransetil
synets oppfølging etter at Freia ble presset til å gi 
opp egendistribusjonen, med den følge at 114 ar
beidsplasser er gått tapt, S.tid. 1969-1971 
(25.1.95). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å gi enkelte dist
riktsbutikker tillatelse til å virke som detaljutsalg 
for de mest solgte produktene fra AlS Vinmonopo
let, S.tid. 2213-2215 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om økende grense-

handelslekkasje til Sverige, som for en stor del 
skyldes høye drivstoffavgifter i Norge, og krav om 
redusert bensinavgift fra bensinforhandlere og for
brukere, S.tid. 2315-2316 (22.2.95). 

6. Sp.spm. fra Unn Aarrestad, framsatt av Ola S. 
Ape/and om planer for å redusere nye etableringer 
av kjøpesentre, S.tid. 2445-2447 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å sikre en 
akseptabel hygiene og stoppe salg av ulovlige 
varer i innvandrerbutikker Oslo, S.tid. 
2468-2469 (8.3.95). 

1995-96 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

945 Omstillingstiltak m. v. 

11. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Morten Lund, Eilef A. Meland og Sol

veig Sollie om å be Regjeringen sette i verk en 
ordning med kontinuerlig kartlegging av prisut
viklingen på norskproduserte matvarer for å kon
trollere om forbrukerne oppnår den priseffekt som 
er tilsiktet gjennom de vedtak som gjøres i Stortin
get. 
Dok. 8: 24, ref. S.tid. 2040, Innst. S. 197, S.tid. 

3679-3688, 3691 (24.5.96) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra H ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om muligheter for å 

stoppe IKEAs planer om å bygge et varehus på 
22 000 m2 i Trondheim, S.tid. 1402-1403 
(29.11.95). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om kartlegging av årsa
kene til at prisnedgangen på råvarer fra norsk 
landbruk ikke resulterer i vesentlig lavere forbru
kerpriser, S.tid. 1424-1426 (29.11.95). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak for å redu
sere den økende handelslekkasje til Sverige, S.tid. 
3878-3879 (5.6.96). 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

945 Omstillingstiltak m. v. 

Il. Alminnelige saker: 
l . Forslag fra Roy N. W etterstad om opphevelse av 

åpningstidsloven. 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 444, Innst. S. 106, S.tid. 
2531-2534,2544 (27.2.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Annelise Høegh pva. H og FrP over
sendt fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at Vinmonopolet får an
ledning til å iverksette forsøk med selvbetjening i 
et begrenset antall butikker.» 
S.tid. 3060, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. VI, l.) 

3. Forslag fra Øystein Hedstrøm pva. FrP oversendt 
fra Odelstinget 15. april 1997: «Stortinget ber 

Regjeringen fremme lovforslag med sikte på ord i
nært salg av alkoholholdig drikk i dagligvarehan
del basert på kommunal bevilling.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Odelstinget 15. april 1997: «Det maksimale antall 
Vinmonopolutsalg opprettholdes uendret som nå, 
dvs. at det ikke skal være flere enn 114 utsalg.» 
S.tid. 3061, 3072 (24.4.97) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

5. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa og Unn 
Aarrestad om forbod mot omsetjing av rusbrus i 
pulverform. 
Dok. 8: 95, ref. S.tid. 3592 (29.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å redusere 

grensehandelslekkasjen, i lys av forslag i salde
ringsproposisjonen om avgiftsøkning for alkohol, 
tobakk og bensin, S.tid. 1528-1529 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund om at Konkurransetilsy-



-819- Varehandel 

net på tross av SIFO-dokumentasjon av betydelig 
konkurransesvekkelse i dagligvarehandelen lar de 
fire store kjedene øke sin makt og fortjeneste, 
S.tid. 1534-1535 ( 4.12.96). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å stanse handelslek
kasjen i grenseområdene, der situasjonen er dra
matisk etter kronestyrkelsen og avgiftsøkningene 
etter budsjettforliket, S.tid. 2283-2284 (5.2.97). 

4. Sp.spm. fra Olaf Gjedrem, framsatt av Einar 
Steensnæs om at de store kjedene i detaljhandelen 
tilbyr kundene rentefri kreditt på inntil 6 måneder 
framfor ytterligere prisreduksjon, S.tid. 
2567-2568 (5.3.97). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om at beta
linga til utkantforretningar for posttenester vert 
den same som til kjedebutikkar i sentrale strok, 
S.tid. 2695-2696 (12.3.97). 

6. M.spm. fra Harald Ellefsen om forslaget om en ny 
lukkelov for butikker, der lokalets størrelse vil 
avgjøre om man kan holde åpent på kveldstid og 
søndager, S.tid. 3196-3198 (7.5.97). 
(Jf. neste sak.) 

7. M.spm. fra Kristin Krohn Devold om at den nye 
lukke/oven er blitt begrunnet med at 60 pst. av for
brukerne ikke ønsker søndagsåpne butikker, S.tid. 
3539-3540 (28.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i alkoholloven. (Alkoholpolitikk til fel

les beste; bevillingshaver; om fornyelse, endring 
og inndragning i bevillingsperioden; utvidelse av 
kommunenes bevillingsmyndighet; begrensning 
av klageadgang i bevillingssaker; definisjon av 
brennevin; skjenketider; omsetning av alkohol; 
reklameforbud; øking av antall skjenkesteder.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1995: 24 Alkoholpolitik
ken i endring. Leder Bernt Bull. Referert i Lagtin
get brev av 17.4.97 fra sosialkomiteen vedr. 2 for
slag fremsatt av RV i Odelstinget og enstemmig 
vedtatt.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 26, Innst. O. 59, O.tid. 
530- 564 (15.4.97), Besl. O. 80, L. tid. 37-41 
(24.4.97). Lov av 16. mai 1997. 
( 42 forslag i Odelstinget, hvorav 2 bifalt og 4 
sendt Stortinget, l forslag fra komiteen sendt Stor
tinget. 6 forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

2. Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpnings
tidsloven). (Handel på kveldstid, søndager og and
re helligdager; endr. i arbeidsmiljøloven.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 663 (26.5.97). 
(Ikke behandlet.) 
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VASSDRAGSREGULERING 

Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT, 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjo
ner, tillatelser meddelt i 1992.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommu

nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, post 63 Billighetserstatning til 
kommunene Sel og V å gå.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 700, Innst. S. 52, S.tid. 
1755-1761 (16.12.93). 

2. Halden Hovedvassdrags Brukseierforening. Nye 
reguleringskonsesjoner i Haldenvassdraget. (Næ
ringsfond til kommunene Marker og Aremark.) 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår for tillatelse for Hal
den Hovedvassdrags Brukseierforening til fortsatt 
regulering av Øgderen. 2. Forslag til vilkår for til
latelse for Halden Hovedvassdrags Brukseierfore
ning til fortsatt ytterligere regulering av Øymark
sjøen, Aspem og Ara. 3. Kartskisse.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1529, Innst. S. 106, S.tid. 

2795-2798 (24.3.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Foreningen til Randsfjords Regulering. Tillatelse 
til fortsatt regulering av Randsjjorden. 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår. Il. Forslag til man
øvreringsreglementet. Ill. Kart over Drammens
vassdraget.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 4694 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

4. Forslag frå Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd 
Manneråk og Terje Sandkjær om at det blir føre
teke ei konsekvensutgreiing av ei eventuell Urar
regulering (Vassdr. nr. 02l.Z.) i Setesdalsheiane/ 
Ryfylkeheiane. 
Dok. 8: 73, ref. S.tid. 4697 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om EØS-avtalen 

og bruk av kommunale næringsfond gitt i vass
dragsreguleringssaker, S.tid. 3820-3821 (1.6.94). 

2. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om tap av arbeidsplas
ser og inntekter i bl.a. Hemnes kommune pga. om
organisering av Statkraft, og om planer om å end
re reguleringsvilkårene Røsvatnet, S.tid. 
3860- 3862 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Næ
rings- og energidepartementet: Meddelte vass
dragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 1993.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap. : 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Foreningen til Randsfjords Regulering. Tillatelse 

til fortsatt regulering av Randsjjorden. 
(Vedlegg: I. Forslag til vilkår. Il. Forslag til man
øvreringsreglementet. Ill. Kart over Drammens
vassdraget.) 
St.prp. 59 (1993-94), ref. S.tid. 4694 (17.6.94), 
Innst. S. 25, S.tid. 1597 (8.12.95). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommu
nal- og arbeidsdepartementets forvaltningsom
råde. (Kap. 550, kompensasjon for ikke-utbyg
ging av Stryne/Loen-vassdraget og Gaularvass
draget.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 800, Innst. S. 69, S.tid. 
1684-1687 (19.12.94). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

3. Forslag frå Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd 
Manneråk og Terje Sandkjær om at det blir føre
teke ei konsekvensutgreiing av ei eventuell Urar
regulering (Vassdr. nr. 02l.Z.) i Setesdalheiane/ 
Ryfylkeheiane. 
(Vedlegg til innst.: l. Svarbrev av 28.12.94 fra 
Nærings- og energidepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen. 2. Svarbrev av 8.2.95 
fra Nærings- og energidepartementet v/statsråden 
til energi- og miljøkomiteen og brev av 1.12.94 fra 
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Miljøverndepartementet til Nærings- og energide
partementet. 3. Udatert svarbrev fra Nærings- og 
energidepartementet v/statsråden til energi- og 
miljøkomiteen. 4. Brev av 16.2.95 fra NINA
NIKU til energi- og miljøkomiteen.) 
Dok. 8: 73 (1993-94), ref. S.tid. 4697 (1.9.94), 
lnnst. S. 115, S.tid. 2816-2825 (30.3.95) og 

avvist. 
(2 forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Breimo om en snarlig utbyg

ging av Beiarnvassdraget i Nordland, som Stat
kraft SF fikk konsesjon for i 1989, S.tid. 1629 
(14.12.94). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Næ
rings- og energidepartementet: Meddelte vass
dragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 1994.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095 - 1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Voss kommune sender skriv datert 6. september 

1995 om å be Stortinget plassere utbyggingspro
sjektet for Øvstedalsvassdraget i Kategori Il i 
Samlet Plan, eller gi prosjektet varig vern. 
Ref. S.tid. 74 (12.10.95), og vedlagt protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Lund om sluttbehandling av 

konsesjonssøknad for regulering av Aursunden i 
Røros kommune, S.tid. 2442-2443 (21.2.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til St.prp. l for Næ
rings- og energidepartementet: Meddelte vass
dragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 1995.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF 

Il. Alminnelige saker: 
l. Glommens og Laagens Brukseierforening. Til

latelse til regulering av Aursunden. 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår for tillatelse for 
Glommens og Laagens Brugseierforening til regu
lering av Aursunden. 2. Forslag til manøvrerings-

reglement for regulering av Aursunden. 3. Kart 
over Aursunden. Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 
henholdsvis 6.5. og 7.5.97 fra Olje- og energide
partementet til energi- og miljøkomiteen.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 2863, Innst. S. 200, S.tid. 
3583-3585, 3590 (29.5.97). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eilef A. Meland om en ny konsesjons

behandling av Jørpelandsvassdraget, som miljø
organisasjonene og Rogaland fylkeskommune har 
krevd, S. tid. 3763-3764 (4.6.97). 
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VEGTRAFIKK 

Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGVESEN 

1993-94 

Il. Alminnelige saker: 
l. Diverse saker under Vegformål, Jernbaneformål 

og Post. (Nye regler for føreropplæring klasse B; 
finansiering ved bompenger av kompensasjonstil
tak i Lier.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 185, S.tid. 
4389-4401, 4413-4415 (15.6.94). 
(l forslag fra Sp, SV og KrF ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Terje Sandkjær, Magnus Stangeland 
og Johanne Gaup om at det innføres påbud om 
ekstra, høytsittende bremselys på biler. 
Dok. 8: 38, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 157, S.tid. 
4410-4414, 4415-4416 (15.6.94) og ikke bifalt 
med 68 mot 27 stemmer. 

3. Forslag fra Erling Folkvord om å utrede et nasjo
nalt system for biltrafikkbegrensning i byer og 
tettsteder bygget på den norske «KØFRl»-teknolo
gien. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 4695 (17.6.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om asbestholdig 

asfaltstøv fra gatene i Trondheim og vurdering av 
piggdekkrestriksjoner, S.tid. 1556-1557 (8.12.93). 

2. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om avslag på anke 
fra en svensk transportør om å få transportere hus
moduler fra svenskegrensen til OL på Lilleham
mer, i lys av dispensasjon for modulfrakt Sande
fjord-Lillehammer, S.tid. 1561-1562 (8.12.93). 

3. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å ta nødvendig 
initiativ for å løse opp drosjemonopolet i Norge, 
S.tid. 2234 (16.2.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i veglov 21. juni 1963 nr. 23. (§ 27 bom

penger til investeringer i kollektivtransport på veg 
og bane; § 33 forbud mot trafikkfarlig reklame.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 2, O.tid. 26-33 
(6.12.93), Besl. O. 6, L.tid. 6 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lagting, 
ingen bifalt.) 

2. Endringar i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4. (Tek
nisk kjøretøykontroll i hall som følge av EØS
avtalen; revidering av bilføreropplæring for fører
kort klasse B.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 149, Innst. O. 29, O.tid. 
215-220 (11.4.94), Besl. O. 38, L.tid. 20 (14.4.94). 
Lov av 28. april 1994. 

1994-95 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Erling Folkvord om å utrede et nasjo

nalt system for biltrafikkbegrensning i byer og 
tettsteder bygget på den norske «KØFRl»-teknolo
gien. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 19.1.95 og 
24.1.95 fra Samferdselsdepartementet til samferd
selskomiteen.) 
Dok. 8: 62 (1993 - 94), ref. S.tid. 4695 (17.6.94), 
Innst. S. 104, S.tid. 2738-2744 (28.3.95) og ved
lagt protokollen. 
(l forslag fra RV sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra Thorhild Widvey, Oddvard Nilsen, 
Ole Johs. Brunæs og Erna Solberg om å endre vei
lovens§ 33 slik at adgangen til å sette opp skilt, 
reklame m. v. utvides. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 8.3.95 fra 
Samferdselsdepartementet til samferdselskomi-

teen.) 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 125, S.tid. 
3121-3123, 3129 (4.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Framlegg frå Bjørg Hope Gal tung om innføring av 
promillegrense O, O. 
Dok. 8: 44, ref. S.tid. 2531, Innst. S. 161, S.tid. 
3625-3628, 3629 (1.6.95) og oversendt Regjerin
gen til utredning og uttalelse. 
(l forslag fra FrP om ikke å bifalle forslaget, bifal
tes ikke.) 

4. Forslag fra Hans J. Røsjorde og Fridtjof Frank 
Gundersen om å be Regjeringen legge frem en 
stortingsmelding om en helhetlig bilpolitikk. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 12.5.95 fra 
finansministeren til finanskomiteen.) 
Dok. 8: 31, ref. S.tid. 2292, 2532-2533, Innst. S. 
219, S.tid. 4325-4388, 4423 (19.6.95) og ikke 
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bifalt. 
(l forslag fra H og Stephen Bråthen ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om endringar i skog

bruksnæringa sine transportkostnader ved ein 
norsk EU-medlemskap, og kva dette vil koste 
skogindustrien, S.tid. 531 (26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om forbodet mot å ta 
last med utanlandsk semitrailer internt i Noreg, 
som er ei stor konkurransemessig ulempe for nors
ke transportørar, S. tid. 1907-1908 (18.1.95). 
(Jf. III,8) 

3. Sp.spm. fra Morten Lund om nye skattebestem
melser som oppleves som en trussel mot små dro
sjeløyve, S.tid. 1908-1909 (18.1.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tiltak for å bed
re rammebetingelsene i transportnæringen etter at 
en rekke europeiske land innførte nye motorve
gavgifter fra årsskiftet, S.tid. 2237-2238 
(15.2.95). 

5. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om betre fyrstehjelps-
opplæring ved føraropplæringa, S. tid. 
2596-2597 (15.3.95). 

6. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om Postverket som i 
løpet av året skal endre transportopplegget for 
(l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

post fra jernbane til vei på strekningen Hamar til 
Røros, S.tid. 2598-2599 (15.3.95). 

7. Sp.spm. fra Rune E. Kristiansen om Oslo kom
mune som har fratatt en familie deres parkerings
tillatelse tilknyttet en funksjonshemmet sønn, 
S.tid. 3500-3501 (24.5.95). 

8. Sp.spm. fra Ingvald Godal om forbodet mot å ta 
last med utanlandsk semitrailer internt i Noreg, 
som er ei stor konkurransemessig ulempe for nors
ke transportørar, S. tid. 3502-3503 (24.5.95). 
(Jf. Ill, 2) 

9. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at utenlandske 
trailersjåfører ofte straffes mildere for trafikkfor
seelser enn norske, S.tid. 3587-3588 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4. (Til

passing til EØS-avtalen, fartsløp på offentlig veg; 
navneendring for biltilsynet til vegkontoret; god
kjenning og kontroll av monteringsverksteder; 
typegodkjenning; kontroll av farlig gods i bedrift; 
sperrefrist for førerkort; endring av begrepene 
akseltrykk og boggitrykk; klageinstans i saker om 
inndragning av førerkort.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 627, Innst. O. 50, O.tid. 
692-695 (1.6.95), Besl. O. 60, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 23. juni 1995. 

1995-96 
Il. Alminnelige saker: 

l. Interp. fra Terje Sandkjær om tiltak for å øke tra
fikksikkerheten for gående og syklende, med sær
lig henblikk på barns skoleveg. 
S.tid. 2522-2533, 2562 (27.2.96). 
( 4 forslag, herav 2 fra Sp og KrF om vikepliktreg
ler og kommunale handlingsplaner for trafikksik
kerhet bifalt. 2 forslag sendt Regjeringen, hhv. fra 
Sp og KrF om sikkerhet i busser og fra V om sko
leskyss- se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra May-Helen Molvær Grimstad og Jon 
Lilletun om trafikklærerutdanningen. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.2.96 fra statsråd 
Reidar Sandal til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 2040, Innst. S. 136, S.tid. 
2975-2976, 2981 (21.3.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Sarpsborg kom

mune som har frafalt et parkeringsgebyr som ble 
ilagt statsadvokat Vidar Helgheim, S.tid. 929 
(15.11.95). 

2. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om når 
det blir påbudt å bruke bilbelte i buss, samt sik-

ringsutstyr for små barn i buss, S.tid. 1405-1406 
(29 .Il. 95). 

3. Sp.spm. fra Arne Haukvik om omdirigering av 
trafikken til og fra NSBs godsterminal på Alnabru 
for å redusere trafikken på boligveiene til et mini
mum, S.tid. 1406 (29.11.95). 

4. Sp.spm. fra Erling Folkvord om tiltak for å redu
sere talet på vogntog, pga. mange alvorlege ulyk
ker der vogntog har vore blanda inn, S.tid. 
2057-2058 (17.1.96). 

5. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om brudd på regel
verket ved frakt av farlig gods på norske ferger, 
S.tid. 2153 (31.1.96). 

6. Sp.spm. fra Lars Sponheim om sperre på førerkort 
<<for alltid» for en tidligere rusmiddelmisbruker, 
S.tid. 2593-2594 (28.2.96). 

7. Sp.spm. fra Jan Simonsen om øking av fartsgren
sene på norske motorveier, S.tid. 3101 (17.4.96). 

8. Sp.spm. fra Arne Haukvik om trafikkstøy og par
keringsforhold ved Radiumhospitalet, S.tid. 
3104-3105 (17.4.96). 

9. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om reduksjon i 
muligheter for feilmåling ved politiets bruk av 
laserfartsmålerutstyr, S.tid. 3112-3113 (17.4.96). 

l O. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om en funksjonshem
met som har fått avslag på søknad til Oslo kom-
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mune om parkeringskort, S.tid. 3366-3367 
(8.5.96). 

11. Sp.spm. fra Are Næss om hjelpemannskapenes 
problemer med sambandet i Arnanipatunnelen i 

forbindelse med en dødsulykke, S.tid. 3718-3719 
(29.5.96). 

12. Sp.spm. fra Modulf Aukan om nye utkast til tra
fikkreglar for syklistar, S.tid. 3867-3868 (5.6.96). 

1996-97 

Il. Alminnelige saker: 
l. Interp. frå Valgerd Svarstad Haugland om ei 

effektiv og attraktiv heilskapsløysing for kollektiv
trafikkplanane i Oslo-området. 
S.tid. 1816-1828, 1833 (18.12.96). 
(l forslag fra KrF om et nytt nærtrafikkutvalg for 
Oslo og Akershus sendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra Terje Sandkjær om at det generelle al
derskrave(for å oppnå førerkort klasse CICE fort
satt skal være 21 år. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 13.3.97 fra Sam
ferdselsdepartementet.) 
Dok. 8: 27, ref. S.tid. 2063, Innst. S. 165, S.tid. 
3086-3087, 3092 (28.4.97) og avvist. 

3. Forslag fra Johanne Gaup, Terje Sandkjær og 
~agnus Stangeland om at det etableres tverrfag
hge ulykkeskommisjoner til å granske ulykker der 
tunge kjøretøyer er involvert. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.4.97 fra Sam
ferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 37, ref. S.tid. 2429, Innst. S. 166, S.tid. 
3087-3090, 3092 (28.4.97). (Komiteens innst. 
om tverrfaglige ulykkesanalysegrupper enstem
mig bifalt.) 

4. Interp. fra Rita H. Roaldsen om tiltak for å sikre 
skoleområdet og å forebygge trafikkulykker m. v .. 
S.tid. 3214-3220, 3228 (7.5.97). 
(2 forslag fra Sp sendt samferdselskomiteen.) 
(Jf. neste sak.) 

5. To forslag fra Rita H. Roaldsen pva. Sp oversendt 
fra Stortinget 7. mai 1997 om kvalitetssikring av 
skolevegen for 6-åringer og initiativ til trafikksi
kringskampanjer ved å yte økonomisk bistand. 
Innst. S. 204, S.tid. 3585, 3590 (29.5.97) og ved
lagt protokollen. 
(Jf. forrige sak og) 

6. Forslag fra John Alvheim om å tillate bruk av blå
lys på p~ivat~ kjøretøy under legers utrykning ved 
akutte situasJoner, hvor liv står i fare. 
(Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse av 10.6.97 fra 
Samferdselsdepartementet.) 

Dok. 8: 94, ref. S.tid. 3592, lnnst. S. 270, S.tid. 
4228-4263, 4311 (17.6.97) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Ill, 5.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om forbedring av sik

kerheten i skolebussene, S.tid. 1365-1366 
(27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Arne Haukvik om bygging av parke
ringsplass over bakken ved den nye Gardermoter
minalen - ved Oslo S, S. tid. 1368-1369 
(27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om vilkår for tildeling 
av parkeringstillatelse for funksjonshemmede 
S.tid. 1369 (27.11.96). ' 

4. M.spm. fra Terje Sandkjær om å sikre at vedtatte 
minimumsordninger for skoletransportfor 6-årin
ger følges opp, ved å kompensere for fylkenes 
merkostnader, S. tid. 2071 (22.1.97). 

5. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om å tillate bruk 
av blålys på legevaktlegers private bil under 
utrykning, S. tid. 2181 (29.1.97). 

6. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om når forslag 
om nye promillegrenser i trafikken kan ventes, 
med henvisning til en svensk evaluering av O-pro
mille, S.tid. 2181-2182 (29.1.97). 

7. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om på ny å få i drift foto
boksen på EJO i KvæfJord kommune, som har gjort 
den belastede strekningen nesten ulykkesfri, S.tid. 
2280-2281 (5.2.97). 

8. Sp.spm. fraingaKvalbuktomfraktavstoremeng
der drivstoff i tankbiler på til dels dårlige veger i 
Nordland som miljøproblem og sikkerhetsrisiko 
S.tid. 3298-3299 (14.5.97). ' 

9. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å bidra til at den 
beste traseen for Rv 35 Gardermoen-Grua vert 
vald, slik at han kan avlaste Oslo-området for 
gjennomgangstrafikk, S.tid. 3303 (14.5.97). 

l O. Sp.spm. fra Jan Simonsen om å sørge for at den 
amerikanske sparkesykkelen med hjelpemotor 
(Go-Ped) blir tillatt, på linje med sykkel med hjel
pemotor, S.tid. 3752-3753 (4.6.97). 



-825- Vegvesen 

VEGVESEN 

Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1032- 1110 (25.11.93). 
Budsjett-kap. : 
1320 4320 Vegadministrasjon 

1323 4323 Drift av statens veger m. v. 

1325 Statens veganlegg 

132 7 Tilskudd til folkesveganlegg 

(l forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt.) 
2. Forslag fra Inge Myrvoll om å ta trasevalget for 

E18 Gutu-Helland i nordre Vestfold opp til ny be
handling i Stortinget. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Svarbrev av 15.11.93 fra 
Samferdselsdepartementet.) 
Dok. 8: 9, ref. S.tid. 641, Budsjett-innst. S. 14, 
S.tid. 1032-1094, 1109 (25.11.93). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Administ

rasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsi
diar og kollektivtrafikktiltak, Jernbaneformål og 
Post. (Merutgifter til førerkortendringer; finansie
ring av veg til Tjeldbergodden.) 
(Vedlegg: Avtale mellom Vegdirektoratet og 
Bompengeselskap A/S. (Revisjon av standardav
tale.)) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 700, Innst. S. 37, S.tid. 
1679-1687 (14.12.93). 

2. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam
ferdselsdepartementet. (Orientering om praktise
ring av beslaglegging av førerkort; hovedavtale 
om statstilskott til drift av riksvegferjesamband; 
flytting av ferjesambandet Mortavik-Skudenes
havn.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 2576, Innst. S. 120, S.tid. 
3347-3350 (9.5 .94). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Diverse saker under Vegformål, Jernbaneformål 
og Post. (Nye regler for føreropplæring klasse B; 
finansiering ved bompenger av kompensasjonstil
tak i Lier.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 3457, Innst. S. 185, S.tid. 
4389-4401, 4413-4415 (15.6.94). 

4. Nytt overordnet styringssystem for Statens vegve
sen. 
(Vedlegg: l. Sammendragskapitlet i NOU 1993: 

23. 2. Sammendrag av høringsuttalelsene. Sær
skilt vedlegg: NOU 1993: 23 Nytt overordnet sty
ringssystem for Statens vegvesen. Leder Kjell 
Hol/er.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 3353, Innst. S. 184, S.tid. 
4401-4410,4413-4415 (15.6.94). 
(l forslag fra H og 4 fra RV ikke bifalt. l forslag 
fra RV sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om trasealtemativ 

for Rv 11 langs Åkra.fforden, parsellen Håland
Teigland, S.tid. 281-282 (27.10.93). 

2. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om avslag 
på søknad frå Rogaland fylkesting om høve til å 
stilla fylkeskommunal garanti til Tungenes ferje
terminal AlS som finansierer Rennfastprosjektet, 
S.tid. 707-708 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Jan Simonsen om sikkerheten i norske 
vegtunneler, S.tid. 1552-1553 (8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om asbestholdig 
asfaltstøv fra gatene i Trondheim og vurdering av 
piggdekkrestriksjoner, S.tid. 1556-1557 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om at 
Vegdirektoratet har sløyfa rabatt for honnørrei
sande og militære på bomveg for Skålavegen og 
Krifast i Møre og Romsdal, S.tid. 1559-1560 
(8.12.93). 

6. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om avslag på anke 
fra en svensk transportør om å få transportere hus
moduler fra svenskegrensen til OL på Lilleham
mer, i lys av dispensasjon for modulfrakt Sande
fjord-Lillehammer, S.tid. 1561-1562 (8.12.93). 

7. Sp.spm. fra Einar Olav Skogholt om å utarbeide 
regler/forskrifter for vedlikehold av statlige, kom
munale og private bruer, S.tid. 1707 (15.12.93). 

8. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om trasevalget for 
parsell av Rv 11 langs Åkra.fforden, som kommer i 
konflikt med betydelige kultur- og naturverninter
esser, og fremdriftsplan for veganlegget, S.tid. 
1966-1967 (26.1.94). 

9. Sp.spm. fra Mai Gythfeldt, framsatt av Erling 
Folkvord om å få overført nødvendige statlege til
skott til ras- og skredsikringstiltak langs vegane i 
Indre Hardanger, S.tid. 2084-2085 (9.2.94). 

l O. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om at Televerket, region 
Bjørgvin, har tildelt et anbud på graving av grøft i 
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Fjærlandstunnelen til Jølster Idrettslag, S.tid. 
2326-2327 (23.2.94). 

Il. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å ta initiativ til en 
hurtig løsning for riksvegferjesamband til Utsira, 
S.tid. 2328-2329 (23.2.94). 

12. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om å orientere Stor
tinget om årsakene til og konsekvenser for bru
kerne av kostnadsoverskridelsene for Salhus brua, 
S. tid. 2432 (2.3. 94 ). 

13. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om valget av trase gjen
nom Stordalen for Rv Il, eventuell vegforbindelse 
til Sauda og tidsplanen for ny Åkrajjordveg, S.tid. 
2433-2434 (2.3.94). 

14. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å framskynde en 
løsning angående trasevalgfor E6 gjennom Grane 
sentrum, S.tid. 2964-2965 (20.4.94). 

15. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson, framsatt av 
Einar Steensnæs om en raskere utbedring av flere 
av de svært rasfarlige veiene i distriktene, S.tid. 
3829-3830 (1.6.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i veglov 21. juni 1963 nr. 23. (§ 27 bom

penger til investeringer i kollektivtransport på veg 
og bane; § 33 forbud mot trafikkfarlig reklame.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 2, O.tid. 26-33 
(6.12.93), Besl. O. 6, L.tid. 6 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lagting, 
ingen bifalt.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 14, S.tid. 1063-1132 (7.11.94). 
Budsjett-kap. : 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1321 4321 Drift av statens veger m. v. 
1322 Statens veganlegg 
1323 Tilskudd til fylkesveganlegg 
(2 forslag fra RV, henholdsvis sendt Regjeringen 
og kontroll- og konstitusjonskomiteen.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1994 under Sam

ferdselsdepartementet. (Mindreinntekter til 
Vegadministrasjon; utsatt nedlegging av Myr
landshaugen ferjeleie i Troms.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 800, Innst. S. 52, S.tid. 
1689-1702 (20.12.94). 

2. Kvinnherad kommune sender uttalelse datert 
20. desember 1994 vedrørende «trekant-
samhandel» Sveio-Bømlo-Stord- Fitjar. 
Ref. S.tid. 1922 (18.1.95), og vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Thorhild Widvey, Oddvard Nilsen, 
Ole Johs. Brunæs og Erna Solberg om å endre vei
lovens § 33 slik at adgangen til å sette opp skilt, 
reklame m. v. utvides. 
(Vedlegg: inntatt i innst.: Svarbrev av 8.3.95 fra 
Samferdselsdepartementet til samferdselskomi
teen.) 
Dok. 8: 14, ref. S.tid. 1061, Innst. S. 125, S.tid. 
3121 - 3123, 3129 (4.5.95) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Stamveg Kristiansand- Bergen- Trondheim. 
St.meld. 21, ref. S.tid. 1922, Innst. S. 135, S.tid. 
3153-3181, 3201 (9.5.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(2 forslag, hvorav l fra Spikke bifalt og l fra RV 

sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Interp. frå Kjellbjørg Lunde om arbeidet med fore
bygging og sikring av skredutsette område. S.tid. 
3371-3381, 3396-3398 (18.5 .95). 
(l forslag fra SV sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

6. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål 
og Jernbaneformål. (Vegadministrasjon, bompen
ger på E6 Trondheim-Stjørdal, nedlegging/ned
klassifisering av riksveger) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 207, S.tid. 
4209-4229, 4279-4282 (15.6.95). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

7. Ein delløyvingsendringar m.v. på Samferdselsde
partementets område. (Riksvegbevilgninger, fast
landssamband for Lofoten og Hitra-Frøya, sei
lingslei gjennom Bognøystraumen.) 
St.prp. 53 , ref. S.tid. 3279, Innst. S. 179, S.tid. 
4255-4264, 4284-4287 (15.6.95). 
( 4 forslag, hvorav l fra A og SV bifalt- om konse
kvensutredning av tunnel under Hadselfjorden og 
videreføring av Myrland-Raftsundet øst. Komi
teens innst. om tidspunkt for å ta stilling til utred
ning av Hadselfjordtunnel enst. ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om rehabilite

ring av bruer i kystfylkene med store korrosjons
skader og finansiering av arbeidet, S.tid. 529-530 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Eva Lian om ekspropriering av grunn 
til 2-felts eller 4-felts motorvei ved utbyggingen 
av EJ8 i Sande kommune, S.tid. 1617-1618 
(14.12.94). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om innløsing av eien
dommer i Vestby som skal rives ifølge en regule
ringsplan for E6 som ble vedtatt i juni 1993, S.tid. 
2090-2091 (1.2.95). 
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4. Sp.spm. fra Ola D. Gløtvold om bygging av Arn
kvernkrysset på E6 i Ringsaker kommune hvor 
lokale myndigheter ønsker andre løsninger, S.tid. 
2092-2093 (1.2.95). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om sikring av Rv 11 
langs ÅkrafJorden inntil ny trase står ferdig, S.tid. 
2232-2233 (15.2.95) . 

6. Sp.spm. fra John Dale om alternativ seglingslei til 
Stormøllen på Vaksdal gjennom Bognøystraumen, 
S.tid. 2306 (22.2.95). 

7. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om tiltak mot 
støyproblemer fra EJ8 gjennom Lier kommune, 
med finansiering f.eks fra Motorvegfinans AlL sin 
beholdning av bompengemidler, S.tid. 
2308-2309 (22.2.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i veglova 21. juni 1963 nr. 23. 

Ot.prp. 60, ref. O.tid. 751 (6.6.95) og ikke behand
let. 

1995-96 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 781-842 (9.11.95). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1321 4321 Drift av statens veger m. v. 
1322 Statens veganlegg 
1323 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1324 Spesielt vedlikehold som følge av oppheving 

av telerestriksjoner 
(l forslag fra Sp, SV og KrF vedr. hev. til vegad
ministrasjon bifalt; l forslag fra Oscar D. Hillgaar 
om forsert utbygging av El8 sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer i Samferdselsdepartementets budsjett
forslag for 1996 som følge av omgjøring av NSB 
Reisebyrå til aksjeselskap m.m. (Forlenget innkre
ving av forhåndsbompenger til Rv 7 Hardanger
brua og Rv l Trekantsambandet.) 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 1390, Budsjett-innst. 
S. 14. Tillegg l, S.tid. 1761-1777, 1786-1787 
(15.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 5.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Sam

ferdselsdepartementet. (Kap. 1320/4320; kjøre
tøykontroller, overføring av bompengeinntekter 
fra Varoddbruprosjektet til Flekkerøytunnelen.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1146, lnnst. S. 57, S.tid. 1690-
1693, 1694-1696 (13.12.95). 

2. Forslag fra Paul Chaffey pva. SV oversendt fra 
Odelstinget l. desember 1995: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram endringer i § 27 i veglov 
av 21. juni 1963 som hjemler adgang til bruk av 
bompengeinntekter til trafikkreguleringsformål, 
herunder drift av kollektivtrafikk.» 
S.tid. 1690-1693, 1696 (13.12.95) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Interp. fra Terje Sandkjær om tiltak for å øke tra
fikksikkerheten for gående og syklende, med sær
lig henblikk på barns skoleveg. 

S.tid. 2522-2533, 2562 (27.2.96). 
( 4 forslag, herav 2 fra Sp og KrF om vikepliktreg
ler og kommunale handlingsplaner for trafik.ksik
kerhet bifalt. 2 forslag sendt Regjeringen, hhv. fra 
Sp og KrF om sikkerhet i busser og fra V om sko
leskyss - se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

4. Forslag fra Hans J. Røsjorde, Øystein Hedstrøm 
og Carl l. Hagen om å foreta en fornyet gjennom
gang av konsesjonstildelingen på fergestreknin
gen Moss-Horten. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 19.3.96 fra Sam
ferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 39, ref. S.tid. 2414-2418, lnnst. S. 167, 
S.tid. 3209-3224, 3224-3225 (25.4.96) og 
avvist. 
(Forslaget - vedtatt sendt komite etter dissens i 
Presidentskapet - ikke bifalt. l forslag fra Sp og H 
med tilslutning fra FrP ikke bifalt.) 
(Jf. Ill, l, 3 og 5.) 

5. Delvis bompengefinansiering av Trekantsamban
det Sveio-Stord-Bømlo og omtale av Hardanger
brua og Folgefonntunnelen i Hordaland. 
(Vedlegg til innst.: Skisse over rasområder i Hor
daland.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 2784, lnnst. S. 222, S.tid. 
4039-4076, 4095-4097 (10.6.96). 
(lO forslag ikke bifalt, herav l fra Sp og H om byg
ging av Hardangerbrua. 2 forslag fra komiteen 
bifalt, vedr. vegnettet i Hardanger og fergesam
bandet Bruravik-Brimnes. Komiteens innst. om 
bygging og finansiering av Trekantsambandet 
bifalt.) 
(Jf. l, 2.) 

6. Stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til 
NSB Gardermobanen AS. (Kriterier for stamve
ger, endringer av stamvegnettet, fortsatt stamveg
status for rv 3 og rv 20 i Hedmark.) 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 22.5.96 fra Sam
ferdselsdepartementet.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 223, S.tid. 
4076-4088, 4097 (10.6.96). 
(2 forslag, herav l fra A og SV om å planlegge ny 
El8 i Østfold etter riksvegstandard bifalt.) 

7. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1996 på Sam
ferdselsdepartementets område. (Statens veger -
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ekstra styrmann på ferger; Krokeide fergeleie; E6 
Akershus fra Vestby til Østfold grense, E6 Oslo 
Skullerudkrysset.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3449-3450, Innst. S. 278, 
S.tid. 4384-4405, 4412-4415 (17.6.96). 

8. Forslag fra Børre Rønningen pva. SV oversendt 
fra Odelstinget 11. juni 1996: «Stortinget ber 
Regjeringa utrede statlig overtakelse av ferjedrif
ten i riksvegsamband.» 
S.tid. 4405,4415 (17.6.96) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv 
datert 11. juni 1996 med uttalelse fra fylkestinget 
vedrørende statstilskudd til forsterkninger og 
utbedringer av viktige fylkesveger. 
Ref. S.tid. 4754 (21.6.96), og vedlagt protokollen. 

l O. Delvis bompengefinansiering av Rv 23 Oslofjord
forbindelsen. (Undersjøisk fjelltunnel mellom 
Hurum og Frogn.) 
St.prp. 87, ref. S.tid. 4767 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

11. Forslag fra Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og 
Hans J. Røsjorde om å forandre Vegpakke Dram
men slik at trasevalg for rv 11 blir flyttet fra Strøm
søåsen til Bragernesåsen. 
Dok. 8: 98, ref. S.tid. 3783 (31.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

12. Forslag fra Lars Sponheim om regelendringer som 
gjør det mulig for lokale styresmakter å frita elek
triske biler for bompengeavgift. 
Dok. 8: 107, ref. S.tid. 4754 (21.6.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om oppfylling av 

konsesjonsbetingelsene for riksveiferjesambandet 
Moss-Horten, hvor Fosen Trafikklag NS er kon
sesjonær, S.tid. 1539-1540 (6.12.95). 
(Jf. sak 3 og 4; Il, 4.) 

2. Sp.spm. fra Oddvard Nilsen om hvorvidt Statens 
Vegvesen har investert 152,2 mill. kroner i nytt 
datasystem som ikke fungerer, S.tid. 2095-2096 
(24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om problemer etter 
reduksjon ifergekapasiteten på riksvegsambandet 
Moss-Horten, S.tid. 2096-2097 (24.1.96). 
(Jf. sak l og 4; Il, 4.) 

4. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om de trafikkmes
sige problemene ved riksvegsambandet Moss-

Horten etter skifte av konsesjonshaver, S.tid. 2339 
(14.2.96). 
(Jf. sak l og 3; Il, 4.) 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om slenging av Rv 7 
over Hardangervidda og Rv 50 Aurland-Hol på 
vinterstid når Lærdalstunnelen opnar, S.tid. 
3102-3103 (17.4.96). 

6. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om Bastø Fosens 
sikkerhetsmessige avvikling av riksvegtrafikken 
Moss-Horten, S.tid. 3613-3614 (22.5.96). 

7. Sp.spm. fra Arne Haukvik om Statsbyggs avtale 
med Oslo kommune om tunnel under Blindern til 
og frå det nye Rikshospitalet på Gaustad, S.tid. 
3730-3731 (29.5.96). 

8. Sp.spm. fra Eva Lian om sikkerheten på gammel 
og ny El8 i Vestfold, S.tid. 3864- 3865 (5.6.96). 

9. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om manglende avlast
ningsvei for lokaltrafikk langs E6 mellom Oslo og 
Lillehammer, S.tid. 3868 (5.6.96). 

l O. Sp.spm. fra Ole Johs. Brunæs om sikkerhet for 
konsesjonshavernes finansiering av riksvegsam
bandet Horten-Moss, S.tid. 3868-3869 (5.6.96). 

11. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om proposisjonen om 
Rv 23, OslofJord-sambandet, blir lagt fram i vår, 
S.tid. 3869- 3870 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i veglova 21. juni 1963 nr. 23. (ny for

målsparagraf; spesialhjemmel for stamveger; 
begrensning i nedklassifisering av fylkesveg til 
kommunal veg; Vegdirektoratet som sentral veg
myndighet; økte byggegrenser langs riksveger; 
private veger; forbud mot reklame langs offentlig 
veg.) 
Ot.prp. 60 (1994-95), ref. O.tid. 751 (6.6.95), 
Innst. O. 14, O.tid. 64-71 (1.12.95), Besl. O. 17, 
L.tid. 9 (18.12.95). Lov av l. mars 1996. 
(3 forslag i Odelstinget hvorav l forslag fra SV 
sendt Stortinget, resten ikke bifalt. 3 forslag i Lag
tinget ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

2. Endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel. 
(Hjemmel for staten til tidsbegrenset omdispone
ring av fergemateriell.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 301, Innst. O. 66, O.tid. 
454-463, 473 (11.6.96) og ikke bifalt. 
(2 forslag, hvorav l sendt Stortinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 8.) 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 814-850, 855-871 
(14.11.96). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1321 4321 Dr~ft av statens veger m. v. 
1322 Statens veganlegg 
1323 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1324 Spesielt vedlikehold som følge av oppheving 

av telerestriksjoner 
(3 forslag bifalt, hhv. l fra A og SV, l fra Sp og l 
fra KrF, og l fra SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 4 forslag til 
vedtak fra komiteen bifalt, herav 1 med 12 delfor
slag til vegbevilgninger.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og 

Hans J. Røsjorde om å forandre Vegpakke Dram
men slik at trasevalg for rv. 11 blir flyttet fra 
Strømsøåsen til Bragernesåsen 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 31.10.96 fra Sam
ferdselsdepartementet v/statsråden til samferd
selskomiteen.) 
Dok. 8: 98 (1995-96), ref. S.tid. 3783 (31.5.96), 
Innst. S. 30, S.tid. 850-853, 871 (14.11.96) og 
avvist. 
(1 forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 

2. Delvis bompengefinansiering av Rv 23 Oslofjord-
forbindelsen. (Undersjøisk fjelltunnel mellom 
Hurum og Frogn.) 
(Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 29.11.96 fra 
Samferdselsdepartementet om transport av farlig 
gods gjennom Oslofjordtunnelen.) 
St.prp. 87 (1995-96), ref. S.tid. 4767 (30.9.96), 
lnnst. S. 73, S.tid. 1664-1680, 1691 (13.12.96). 
(l forslag fra FrP ikke bifalt.) 

3. Endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på 
Samferdselsdepartementets område. (Kap. 1320 
og 1322.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 1508, Innst. S. 82, S.tid. 
1681-1684, 1692-1694 (13.12.96). 

4. Forslag fra Lars Sponheim om regelendringer som 
gjør det mulig for lokale styresmakter å frita elek
triske biler for bompengeavgift. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 26.11. og 6.12.96 
fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til 
samferdselskomiteen.) 
Dok. 8: 107 (1995-96), ref. S.tid. 4754 (21.6.96), 
Innst. S. 74, S.tid. 1684-1685, 1694 (13.12.96). 
(Komiteens innstilling om sentralt fritak bifalt.) 

5. Evenes kommune sender skriv datert 13. desember 
1996 med uttalelse fra kommunestyret om Lofo
tens fastlandsforbindelse. 
Ref. S.tid. 1987 (14.1.97), og vedlagt protokollen. 

6. Ein delløyvingsendringar m.v. for 1997 på Sam-
ferdselsdepartementets område. (Gassdrift i ferge
samband i Boknafjorden, fergedrifttilbudet 1997; 
kompensasjonstiltak pga. E18-bom i Lier; rettelser 
i Statens vegvesens regnskap.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 2676, Innst. S. 167, S.tid. 
3084-3086, 3090-3091 (28.4.97). 
(l forslag fra Sp, H, KrF og SV om å opprettholde 
tilbudet i fergedriften og tilleggsbev. i Revidert 
nasjonalbudsjett, bifalt med 56 mot 45 stemmer.) 

7. Forslag fra Erling Folkvord pva. RV oversendt fra 
Stortinget 7. november 1994 om henstilling til 
Regjeringa om å legge fram materiale for en full
stendig gransking av ansvarsforholdene omkring 
prosjektering og bygging av Salhus-brua, så snart 
Riksrevisjonens rapport foreligger. 
Innst. S. 217, S.tid. 3618-3619, 3644 (2.6.97) og 
vedlagt protokollen. 
(Jf. sak 12.) 

8. Ein del saker under Vegformål og Jernbanefor
mål. (Riksvegfergedrift- anbudsbruk, stats garanti 
for nykontrahering, m.v.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3309, lnnst. S. 251, S.tid. 
4150, 4164 (13.6.97). 
(l forslag fra Hikke bifalt.) 

9. Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. 
(Vedlegg: Nærmere om de fire strategiene (frem
kommelighet, miljø, trafikksikkerhet, distrikt).) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 3003, Innst. S. 273, S.tid. 
4228-4263, 4308-4310 (17.6.97). 
(12 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. sak Il.) 

I O. Delvis bompengefinansiering av E18 i Kristian
sand i Vest-Agder. 
St.prp. 69, ref. S.tid. 3400, lnnst. S. 232, S.tid. 
4228-4263, 4310 (17.6.97). 

11. Forskotsbompengar til Eiksundsambandet. 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3647, lnnst. S. 265, S.tid. 
4228-4263, 4310-4311 (17.6.97). 
(l forslag fra SV ikke bifalt.) 
(Jf. sak 9.) 

12. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planleg
ging, prosjektering og gjennomføring av bropro
sjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhus
broen). 
(Vedlegg: En undersøkelse om planlegging, pro
sjektering og gjennomføring av broprosjektet 
Nordhordlandsbroen.) 
Dok. 3: 11, ref. S.tid. 3459 (22.5.97). 
(Ikke behandlet.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om å fyl

gja opp konklusjonane i ein ekstern kvalitetsrevi
sjon av grunnervervet i Gardermoprosjektet også i 
NSB og Vegvesenet, S.tid. 1366-1367 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om bedring av sik-



Vegvesen -830-

kerheten i ferjetrafikken Moss-Horten, S.tid. 
1367-1368 (27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Ola T Lånke om å ivareta plan- og 
bygningslovens intensjoner om større vekt på este
tiske hensyn på unntaksområdene veganlegg, 
broer og støyskjermer, S.tid. 1626-1627 
(11.12.96). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å få fortgang i 
utviklingen av Nordic Link, som vil bli en livsvik
tig transportkorridor for Sørlandet, S.tid. 
2278-2279 (5.2.97). 

5. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at det skal kunne 
oppstå nye forsinkelser på veganlegget Rv 11, 
Teigland-Hå/and, siste parsell for ny veg langs 
Åkrafjorden, S.tid. 2446-2447 (19.2.97). 

6. M.spm. fra Oddvard Nilsen om løfter i 1993 om en 
ekstrasatsingpå 3 mrd. kr til vegsektoren, og usik
kerhet rundt prosjekter vedtatt realisert i 1997, S. 
tid. 2488 (26.2.97). 

7. Sp.spm. fra Inge Myrvoll om usikkerheten for 
kostnadsrammen for Trekantsambandet, S.tid. 
2504 (26.2.97). 

8. M.spm. fra Kristin Halvorsen om en mer realistisk 
budsjettering i vegsektoren, i lys av foreløpige 
overskridelser på 3 mrd. kr for 33 prosjekter som 
skulle ha kostet 7 mrd. kr, S.tid. 2556 (5.3.97). 

9. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om oppfølging av 
Stortingets pålegg om å sikre at ny E6 gjennom 
Melhus sentrum ikke kommer i konflikt med det 
vernede vassdraget Gaula, S.tid. 2566-2567 
(5.3.97). 
(Jf. I, 1.) 

l O. M.spm. fra Magnus Stangeland om å følgja opp 
vedtaket ved budsjettsalderinga om å gjennomføra 
28 vegprosjekt til 232 mill. kr i 1997, S.tid. 
2864-2865 (9.4.97). 

11. M.spm. fra May-Helen Molvær Grimstad om auka 
midlar til drift av ferjer, då bl.a. Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane no får redusert tilbodet fordi 
løyvingane er for lave, S.tid. 2865-2866 (9.4.97). 

12. M.spm. fra Inge Myrvoll om utsikter til en ytterli
gere sentralisering av veginvesteringene, i lys av 
at hele Nord-Norge for 1998 ikke ser ut til å få mer 
midler enn Akershus, S.tid. 2868 (9.4.97). 

13. M.spm. fra Eva Lian om å sikre framdrift i igang
satte jernbane- og vegutbyggingsprosjekter, med 
eksempel i opprustingen av Vestfoldbanen, S.tid. 
2871-2872 (9.4.97). 

14. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om at Rv 50 Aurland
Hol vart halde stengd l. og 2. påskedag, trass i at 
vegen var godt køyrande, S.tid. 2879-2880 
(9.4.97). 

15. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om omfanget av 
rustskader på relativt nye kystbroer, og å finansie
re utbedring av slike broer, S.tid. 3301-3302 
(14.5.97). 

16. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at den nesten 6 km 
lange Tosentunnelen i Nordland mangler både 
brannslukningsutstyr og telefoner, S.tid. 
3302-3303 (14.5.97). 

17. Sp.spm. fra Arne Haukvik om å bidra til at den 
beste traseen for Rv 35 Gardermoen-Grua vert 
vald, slik at han kan avlaste Oslo-området for 
gjennomgangstrafikk, S.tid. 3303 (14.5.97). 
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VERFTSINDUSTRI 

Se også: INDUSTRl 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 792-809 (19.11.93). 
Budsjett-kap.: 

312 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
4635 Låne- og garantiprovisjoner 

(Jf. STATSBUDSJETTET l, 34.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 

Budsjett-kap.: 

946 3946 Støtteordninger ved bygging av skip og fiske
båter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 

1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 946/3946 Støtteordninger ved bygging av 
skip og fiskebåter.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1033-1052 (4.11.94). 
Budsjett-kap.: 

3 l 2 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
4635 Låne- og garantiprovisjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 

946 3946 Støtte til skipsbygging 
(3 forslag fra Sp, SV og KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 
946 Støtte til skipsbygging - endr. budsjettfor
slag.) 

St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 799, Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1994 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 946 Støtteordninger ved bygging av skip og 
fiskebåter, overføring til fond for støtte.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 800, Innst. S. 27, S.tid. 1593, 
1595-1596 (8.12.94). 

2. Samtykke til ratifikasjon av avtale om normale 
konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien. 
(Vedlegg: Sluttakt. Avtale om normale konkur
ransevilkår i skipsbyggingsindustrien. Erklæring 
frå leiaren av arbeidsgruppa. Semje om eksport
kredittar for skip. Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 3524 (29.5.95). (Ikke 
behandlet.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 

946 Støtte til skipsbygging 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Utenriksdepartementet og Finans- og toll
departementet. 

Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1343-1348, 1353-1359 
(24.11.95). 
Budsjett-kap.: 

312 5 Garantier under Utenriksdepartementet 
4635 Låne- og garantiprovisjoner 
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Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av avtale om normale 

konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien. 
(Vedlegg: 1. Sluttakt frå forhandlingane om 
«avtale om normale konkurransevilkår i den kom
mersielle skipsbyggingsindustrien». Underved
legg: Avtala med tillegg; Erklæring frå leiaren av 
arbeidsgruppa. 2. Semje om eksportkredittar for 
skip, med undervedlegg og tillegg. (Alle vedlegg, 
undervedlegg og tillegg i engelsk tekst med norsk 
omsetjing.)) 
St.prp. 64 (1994-95), ref. S.tid. 3524 (29.5.95), 
Innst. S. 22, S.tid. 433-440, 459-460 (31.10.95). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 
under Nærings- og energidepartementet. (Kap. 

946 Støtte til skipsbygging.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 922, Innst. S. 50, S.tid. 1528, 
1533 (5.12.95). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore Nordtun om OECD-avtalen ikke 

hindrer EU å fortsette sitt støtteprogram til fiske
båtredere som vil bygge nytt, S.tid. 2440-2441 
(21.2.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 27. november 1992 nr. 117 om 

offentlig støtte. (Skipsbyggingsindustrien). 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 291, Innst. O. 74, O.tid. 454, 
472-473 (11.6.96), Besl. O. 78, L.tid. 41 (18.6.96). 
Lov av 19. juli 1996. 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, l 066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

946 Støtte til skipsbygging 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Finans- og tolldepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1338-1348, 1348-1354 
(26.11.96). 
Budsjett-kap.: 

4{)35 Låne- og garantiprovisjoner 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 

og andre saker under Nærings- og energideparte
mentet. (Kap. 946.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 65, S.tid. 1715, 
1734-1735 (16.12.96). 

2. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 12. desember 1996: «Det henstilles til 
Regjeringa å sørge for at fiskebåtfinansieringa 
innen SND ikke bidrar til å bygge eller fornye far
tøyer hvor ombordproduksjon finner eller kan 
finne sted.» S.tid. 1810, 1832 (18.12.96) og over-

sendt Regjeringen. 
(Jf. FISKERIER IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Unn Aarrestad om å få i stand ein gyl

dig avtale om normale konkurransevilkår for 
skipsbyggingsindustrien med dei andre OECD
landa utanom USA, S.tid. 1518 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å få eit skrogverft 
for å oppnå konkurransedyktige løysingar ved 
bygging av oljeproduksjonsskip i Noreg, S.tid. 
2354-2355 (12.2.97). 

3. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å hindre nedleg
gelse av Kværner Kimek a.s i Kirkenes, S.tid. 
3135 - 3136 (30.4.97). 
(Jf. sak 5.) 

4. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å medverka til at 
ein kontrakt om bygging av opptil seks nye fregat
tar for Sjøforsvaret går til norske verft, S.tid. 
3136-313 7 (30.4.97). 

5. M.spm. fra William Engseth om initiativer fra 
Regjeringen i forhold til planene om å stoppe virk
somheten ved Kværner Kimek i Kirkenes, S.tid. 
3189 (7.5.97). 
(Jf. sak 3.) 
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VETERINÆR VESEN 

Se også: HAVBRUK, HUSDYRBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
112 7 412 7 Veterinærmedisinsk senter i Tromsø 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 
1107 4107 Statens veterinære felttjeneste (SVF) 
lill 4111 Statens veterinære laboratorietjenester 

(SVL) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johanne Gaup om å medvirke til at 

ulovlig innført kjøtt kan brukes til pelsdyrfor, i lys 
av en aktuell sak i Sør-Varanger, S.tid. 1964-1965 
(26.1.94). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at SNO har 
bevilget 330000 kr til utredning om alligatoropp
drett, S.tid. 3285-3286 (4.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Forlengelse av midlertidig lov av 22. juni 1990 

nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske orga
nismer 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 5, Innst. O. 6, O.tid. 56 
(9.12.93), Besl. O. 10, L.tid. 8 (14.12.93). Lov av 
17. desember 1993. 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Landbruksdepartementet. Budsjett-innst. 
S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
1107 4107 Statens veterinærefelttjeneste (SVF) 
1111 4111 Statens veterinære laboratorietjenester 

(SVL) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 

Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen komme tilbake med forslag som forbyr 
burhønsdrift og påbyr løsdrift for svin.» 
S.tid. 2828-2829 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

2. Forslag fra Reidar Johansen pva. SV oversendt fra 
Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringen innføre regler om at dyr ikke må transpor
teres mer enn 8 timer uten vann, fOr, hvile og fri
ere bevegelse.>> S.tid. 2828-2830 (3.4.95) og ikke 
bifalt. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

3. Forslag frå Syver Berge pva. Sp oversendt frå 
Odelstinget 28. mars 1995: «Stortinget ber Regje
ringa greie ut fylgjene av å redusere transporttida 
av dyr ned til 8 timar utan vatn, for, kvile og friare 
rørsler, og leggje dette fram for Stortinget.» 
S.tid. 2828-2830 (3.4.95) og ikke bifalt. 
(Jf. forrige sak og IV, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om hvilke følger 

EU-forbudet mot karantene ved import av dyr vil 
ha dersom Norge blir EU-medlem, S.tid. 552-553 
(26.10.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyre

vern. (Forsøksdyrvirksomhet; statlige dyrevern
nemnder.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 111, Innst. O. 33, O.tid. 
464-476 (28.3.95), Besl. O. 45, L.tid. 40-42 
(6.4.95). Lov av 27. apri11995. 
(13 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt Stortinget 
(ikke bifalt) og 3 forslag i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, 1-3.) 

2. Endringer i enkelte lover på Landbruksdeparte
mentets område som følge av EØS-avtalen. (Kva-
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litetskontroll med landbruksvarer; tiltak mot dyre
sykdommer; dyrevern.) 

Ot.prp. 78, ref. O. tid. 925 (25.9.95). (Ikke behand
let.) 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap. : 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
Il 07 4107 Statens veterinære felttjeneste (SVF) 
1111 4111 Statens veterinære laboratorietjenester 

(SVL) 
3. Omorganisering av høgre utdanning og forsking 

på landbruksområdet. (Overføring av Norges 
landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole 
til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet; ev. opprettelse av en offentlig stiftelse for an
vendt landbruksforskning.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1994: 16 Den grønne grein på 
kunnskapens tre. Leder Arne Alsåker Spilde.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 460, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg 2, S.tid. 1697-1700, 1717 (14.12.95). 
(Komiteens forslag til vedtak om framlegging av 
en egen sak om organisering av høgre utdanning 
og forskning innen landbrukssektoren - enstem
mig bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1995 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1107 
Statens veterinære felttjeneste.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 923, lnnst. S. 51, S.tid. 1528, 
1531-1532 (5.12.95). 

2. Omorganisering av høgre utdanning og sektor-

forskning på landbruksområdet. (Overføring av 
Norges landbrukshøgskole og Norges veterinær
høgskole til Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet fra 1.1.97; organisering av 4 forsk
ningsinstitutter som forvaltningsorganer.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3449, lnnst. S. 269, S.tid. 
4598-4599, 4615 (20.6.96). 
(l forslag fra H og Ellen Chr. Christiansen ikke 
bifalt. l forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. l, 3.) 

3. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Tetje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
om å innlemma EU s veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
Dok. 8: 97, ref. S.tid. 3783 (31.5.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Syver Berge om bruk av antibiotika i 

husdyrproduksjonen, S.tid. 2332 - 2333 (14.2.96). 
2. Sp.spm. fra Terje Riis Johansen om endringer i 

importbestemmelsene for selskapsdyr, og risiko 
for utbredelse av salmonella, S.tid. 3361-3362 
(8.5.96). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i enkelte lover på Landbruksdeparte

mentets område som følge av EØS-avtalen. (Kva
litetskontro/1 med landbruksvarer,· tiltak mot dyre
sykdommer; dyrevern.) 
Ot.prp. 78 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
lnnst. O. 6, O.tid. 119-122 (13.12.95), Besl. O. 23, 
L.tid. 19 (18.12.95). Lov av 5. januar 1996. 
(l forslag i Lagtinget fra Sp og SV ikke bifalt.) 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
279 3279 Norges veterinærhøgskole 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap. : 
1107 4107 Statens dyrehelsetilsyn 

1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og 
kunnskapsformidling m.m. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 

1996 under Landbruksdepartementet. (Kap. 1107-
tiltak mot skrapesyke; kap. 1111 Statens veterinære 
laboratorier.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 63, S.tid. 1603, 
1612-1613 (10.12.96). 

2. Framlegg frå Reidar Johansen, Erling Folkvord, 
Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars 
Sponheim om stortingshandsaming av framlegg 
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om å innlemma EU s veterinære regelverk om 
grensekontroll og import i EØS-avtalen. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.7.96 fra handels
ministeren til utenrikskomiteen.) 
Dok. 8: 97 (1995-96), ref. S.tid. 3783 (31.5.96), 
Innst. S. 45, S.tid. 1783-1787, 1830 (18.12.96) og 
enstemmig vedlagt protokollen. 
(Jf. neste sak.) 

3. Redegjørelse av landbruksministeren om utvidelse 
av EØS-avtalen på veterinærområdet. (Forenkling 
av norsk import og eksport av matvarer og dyre
kontroll med EU; oppheving av grensetoll; WTO
avtalen.) 
S.tid. 2007-2015 (16.1.97), S.tid. 2092-2124, 
2129-2130 (23.1.97). (Ved alternativ votering 
bifalles forslag om behandling i et senere møte 
med 64 stemmer mot, 43 for forslag om komitebe
handling. 3 forslag, hvorav 1 fra Sp om opprinnel
sesmerking av matvarer sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I. 2 forslag ikke 
bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om import av saue

kjøtt fra Island som har store problemer med skra
pesyke, samtidig som det dumpes sauekjøtt i Nor
ge pga. samme sykdom, S.tid. 68 (9.10.96). 

2. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om å opprettholde en 
desentralisert veterinærtjeneste, S.tid. 1381-1382 
(27.11.96). 

3. Sp.spm. fra Johannes Flaat, framsatt av Per Olaf 
Lundteigen om dyrevernloven gjelder for husdyr 

på beite i utmark der det er store rovdyr, S.tid. 
1382-1383 (27.11.96). 

4. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om å sikre at skrapesy
kebesetninger ikke kommer økonomisk skadeli
dende ut ved rapportering av mistenkte tilfeller, 
S.tid. 2186-2188 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at det i NSB vur
deres å forlate praksis med gevær i lokomotivet og 
opplæring i bruk av dette for lokomotivførere, 
S.tid. 2566 (5.3.97). 

6. M.spm. fra Syver Berge om reinkatastrofar pga. at 
næringsmangel har nedsvelta rein, og å leggje til 
rette for å unngå slike tap og dyretragediar, S.tid. 
2747-2748 (19.3.97). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om sikkerhet for for
brukerne for at hunde- og kattemat ikke innehol
der slakteavfall med prionsmittestoff, som kan 
føre til kugalskap, S.tid. 3143-3144 (30.4.97). 

8. M.spm. fra Terje Riis-Johansen om planene om å 
fjerne grensekontrollen av mat og dyr mot EU og 
EØS-landene, og advarsler fra helsedirektøren og 
Statens næringsmiddeltilsyn, S.tid. 3738-3739 
(4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Syver Berge og Inga Kvalbukt om end

ring i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyre
sjukdommer (husdyrloven). (Endring av § 11 slik 
at gårdbrukere som blir pålagt nedslakting pga. 
sykdom i buskapen også må få dekket produk
sjonstap inntil ny produksjon er etablert.) 
Dok. 8: 47, ref. O.tid. 512, Innst. O. 69, O.tid. 
593-594, 619 (20.5.97) og avvist. 
(Forslaget ikke bifalt.) 
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VIDEREGÅENDE SKOLER 

Se også: PRIVATSKOLER, SKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING, VOKSENOPPLÆRING 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939- 1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

sektortilskuddet 
232 3232 Statens videregående skoler 
235 3235 Statlige videregående skoler i landbruksfag 

og naturbruk 
238 Utviklingsarbeid og etterutdanning for 

lærere i videregående opplæring 
239 3239 Andre formål i videregående opplæring 
242 3242 Statens samiske videregående skoler 

(l forslag fra H, SV og FrP sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
222 og 242, husleieutgifter.) 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Bevilgningsendringer på 
bakgrunn av arbeid med forbedring av budsjett
og økonomistyringsrutiner, samt etterslep og beta
lingsforpliktelser knyttet til tilskuddsordninger.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 889, Innst. S. 21, S.tid. 
1527-1528 (6.12.93 ). 
(Kap. 231 tilbakesendt komite for videre behand
ling etter anmodning fra saksordfører.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit
ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 231, tilbakebetaling av 
for mye ekstratilskudd til økt elevtall i fylkeskom
munale videregående skoler- tilleggsbev. til mer
utgifter til ekstraklasser for voksne.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 889, Innst. S. 54, S.tid. 
1687-1691 (14.12.93). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Den videre drift av navigasjonsskolefartøyet MIS 
«Sjøveien». 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2938, Innst. S. 151, S.tid. 

3761-3763 (31.5.94). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Nord- Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
datert 10. juni 1994 vedrørende Økonomiplan 
1995-1998. 
Ref. S.tid. 4695 (17.6.94), og vedlagt protokollen. 

5. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å innføre 
en ordning med «åpen bok eksamener» i enkelte 
skriftlige fag i den videregående skole. 
Dok. 8: 72, ref. S.tid. 4698 (1.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om at en søknad om 

etablering av et privat gymnas i Kristiansand er 
avslått, mens en tilsvarende søknad om etablering 
i Ålesund er godkjent, S.tid. 720- 721 (17.11.93). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å opprettholde 
den unike folkemusikklinja på Fagernes videre
gående skole ved innføringen av Refonn 94, S.tid. 
723-724 (17.11.93). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om ekstraordinære 
tiltak ved Fauske videregående skole, yrkesfag, 
pga. at Stopp Innvandringen fikk ca. 20 pst. av 
stemmene ved skolevalget, S.tid. 1563-1565 
(8.12.93). 

4. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om å 
endre reglene slik at fordypning i rettslære i vide
regående skole allmenn studieretning gir tilleggs
poeng, S.tid. 1565-1566 (8.12.93). 

5. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å 
avklara de i private vidaregåande skulane, fagsku
lane ogfolkehøgskulane sin plass i skulesystemet, 
slik at dei kan planleggja neste skuleår, S.tid. 
1881-1882 (12.1.94). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om utvising av stor
skulkere i videregående skole, i lys av en sak i 
Oslo, S.tid. 1940-1942 (19.1.94). 

7. Sp.spm. fra Trond Mathisen om følger for gjen
nomføringen av Reform 94 og vårens eksamener 
av protestaksjoner fra lærere i videregående skoler 
mot departementets forståelse av den nye arbeids
tidsavtalen for lærere, S.tid. 2441-2442 (2.3.94). 

8. Sp.spm. fra Karin Lian om nedtrappingen av det 
3-årige videregående skoletilbudet for blinde og 
svaksynte ved Huseby utdanningssenter, S.tid. 
2443-2445 (2.3.94). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre en forsvar-
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lig gjennomføring av vårens eksamensavvikling i 
videregående opplæring for elever og privatister, i 
lys av store problemer med å skaffe sensorer, 
S.tid. 2552-2554 (16.3.94). 

10. Sp.spm. fra Svein Ludvigsen om å opprettholde vi
deregående akvakulturutdanning minst på dagens 
nivå når Reform 94 trer i kraft, S.tid. 2834-2835 
(13.4.94). 

11. Sp.spm. fra Thorhild Widvey om å medvirke til at 
VK I i kokk/institusjons hushold opprettholdes med 
Reform 94, S. tid. 2836-2837 (13.4.94). 

12. Sp.spm. fraJan ToreSanneromågarantereatalle 
læreplaner tilknyttet Reform 94, eksempelvis for 
elektrofagene, vil foreligge i god tid før grunnkur
sene starter, S.tid. 2837-2838 (13.4.94). 

13. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad, framsatt av Bård 
Folke Fredriksen om hvorfor Fagerborg videre
gående skole ikke er gitt dispensasjon til å videre
føre den estetiske linjen etter Reform 94, S.tid. 
2838-2839 (13.4.94). 

14. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om å videreføre til-

budet om videregående skoler for toppidrettsutøv
ere under Reform 94, S.tid. 2839-2840 (13.4.94). 

15. Sp.spm. fra Trond Mathisen om inntak av gjestee
lever fra andre fylker ved Forsøksgymnaset i Oslo 
under Reform 94, S.tid. 2965-2966 (20.4.94). 

16. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om faget trebåt
bygging og Reform 94, S.tid. 3690-3700 
(25.5.94). 

17. Sp.spm. fra Rita H. Roaldsen om rett til lån og sti
pend for elever i videregående skole som tar et år 
som utvekslingsstudent utlandet, S.tid. 
3698- 3699 (25.5.94). 

18. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om et pålegg om å 
anskaffe lommeregner til matematikkundervisnin
gen for 25 000 elever som tar grunnkurs høsten 
1994. (Trukket tilbake), S.tid. 3700 (25.5.94). 

19. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å gi ressurssen
trene samme vilkår som voksenopplæringsorgani
sasjonene, i lys av skolenes problemer med å fi
nansiere oppdragsundervisning uten å kreve kurs
avgift, S.tid. 3833-3835 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 

rammetilskuddet 
232 3232 Statens skoler med undervisning på videre

gående nivå 
235 3235 Statlige videregående skoler i landbruksfag 

og naturbruk 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andre formål i videregående opplæring 

(l forslag fra H, SV og Christiansen og l fra RV 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I. l forslag fra H og KrF bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 235 Statens videre
gående skoler i landbruksfag og naturbruk; kap. 
238, nedskriving av aksjekapitalen i Winix AS og 
kap. 3238, tilbakebetaling av aksjekapital; kap. 
239/3239 Andre formål i videregående opplæ
ring.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

2. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å innføre 
en ordning med «åpen bok eksamener» i enkelte 
skriftlige fag i den videregående skole. 
Dok. 8: 72 (1993-94), ref. S.tid. 4698 (1.9.94), 

Innst. S. 79, S.tid. 2116-2118 (2.2.95) og enstem
mig vedlagt protokollen. 

3. Forslag fra Øystein Djupedal om stortingsbehand
ling av forskrift om eksamen, fagprøve, vurdering 
og dokumentasjon. 
Dok. 8: 26, ref. S.tid. 1953, Innst. S. 90, S.tid. 
2396- 2401, 2420 (7.3.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 
(Jf. Il, 6.) 

4. Forslag fra Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, 
Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haug
land om å be Regjeringen fremme forslag om end
ring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organise
ring av velferd for elever og studenter. 
(Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.4.95 fra stats
råd Gudmund Hernes til kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.) 
Dok. 8: 35, ref. S.tid. 2292, Innst. S. 143, S.tid. 
3329-3331, 3332 (16.5.95) og vedtatt sendt 
Regjeringen til oppfølging i samsvar med Innst. S. 
143 1994-95. 

5. Forslag fra Øystein Djupedal, Jan Tore Sanner, 
Jon Lilletun og Jørgen Holte om Sogn Jord- og 
Hagebruksskole. 
Dok. 8: 62, ref. S.tid. 2848, Innst. S. 159, S.tid. 
3547-3551, 3555 (30.5.95). (Komiteens innst. om 
at skolen skal ha toårig utdanningsløp med som
merundervisning i økologisk landbruk, enst. ved
tatt. Komiteens henstilling om å opprette et eget 
VKI kurs i økologisk landbruk sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

6. Privatisteksamen innenfor videregående skole. 
(Vedlegg: l. Privatisteksamen 1983-1995.2. Rap
port om skriftlig-muntlig eksamen for privatister 
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våren 1994.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 3202, Innst. S. 177, S.tid. 
3804-3811, 3816 (7.6.95) og enstemmig vedlagt 
protokollen. (Komiteens innst. om å forlenge 
dagens forskrifter og praksis for skoleåret 
1995-96, om en nærmere vurdering av privatis
tordningen med utgangspunkt i lnnst. S. 
1771994-95, og om framlegging av en egen sak 
for Stortinget, enstemmig bifalt.) 
(Jf. Il, 3.) 

7. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sann er om 
bruk av timer til valgfag for videregående kurs I 
(VK I) og videregående kurs Il (VK Il) Idrettsfag. 
Dok. 8: 74, ref. S.tid. 3399, Innst. S. 196, S.tid. 
3931-3937, 3974 (12.6.95) og bifalt med 65 mot 
48 stemmer. 
(l forslag fra A om å legge forslaget ved protokol
len ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asmund Kristoffersen om å sikre ele

vene i videregående skole kvalitetsmessig gode 
lommeregnere til lavest mulig pris, S.tid. 531-532 
(26.10.94). 

2. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om muligheter for 
stipend for elever ved spesialskoler på linje med 
elever ved andre videregående skoler med inter
nat, S.tid. 1858-1859 (11.1.95). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om synkende karak
ternivå etter innføring av Reform 94, S.tid. 
2198 - 2200 (8.2.95). 

4. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å sikre gjestee
levrefusjon for elever i videregående skoler som 
søker seg til spesielle linjer utenfor eget fylke, 
S.tid. 2201-2203 (8.2.95). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om innføring av et 
nytt 14. grunnkurs i økonomiske og administrative 
fag, som del av reformen i videregående opplæ
ring, S.tid. 2203-2204 (8.2.95). 

6. Sp.spm. fra Bjørg Hope Ga/tung om meir infor
masjon om Forsvaret i lærebøker i den vidare
gåande skuten, S.tid. 2450-2451 (8.3.95). 

7. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om muligheter for å 
kombinere utdanning og toppidrett innenfor ram
men av Reform 94, samt videreføring av toppid
rettsprosjektene ved Wang Handelsskole og Gym
nas og Norges Toppidrettsgymnas, S.tid. 
2451-2452 (8.3.95). 

8. Sp.spm. fra Solveig Sollie om godkjenning av 
omsorg for egne barn som praksis ved omsorg
slinjer ved videregående skoler, S.tid. 2679-2680 
(22.3.95). 

9. Sp.spm. fra Jan Simonsen om lovendring for å 
sikre videregående skoler hjemmel for å kunne 
utvise elever som begår voldshandlinger i skoleti
den eller på skolens område, S.tid. 2750-2751 
(29.3.95). 

l O. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om læreplan for VK Il 
av februar 1995 som blokkerer for sjansen til å 
oppnå tilleggspoeng for studieretning for idretts
fag, S.tid. 3214-3216 (10.5.95). 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

231 Tilskudd til videregående opplæring utenfor 
rammetilskuddet 

232 3232 Statens skoler med undervisning på videre
gående nivå 

235 3235 Statlige videregående skoler i landbruksfag 
og naturbruk 

238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andreformål i videregående opplæring 

(l forslag fra komiteen om gjeninnføring av ord
ningen med landslinjer bifalt.) 
(Jf. Il, 7.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 235 Statlige skoler i 
landbruksfag og naturbruk; kap. 3232 Statlige 
skoler med undervisning på videregående nivå.) 

St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Forslag fra May-Helen Molvær Grimstad og Jon 
Lilletun om trafikklærerutdanningen. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 15.2.96 fra statsråd 
Reidar Sandal til kirke-, utdannings- og forsk
ningskomiteen.) 
Dok. 8: 23, ref. S.tid. 2040, lnnst. S. 136, S.tid. 
2975-2976, 2981 (21.3.96) og enstemmig vedlagt 
protokollen. 

3. Forslag fra Per Skau, Tomas Norvoll og Jon Olav 
Alstad om å etablere et system for utleie av lære
bøker til elever i videregående skole. 
Dok. 8: 40, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 146, S.tid. 
3138-3141 (18.4.96) og bifalt (med tillegg om 
prøveordning fra høsten 1996). 
(Jf. sak 7.) 

4. Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri og 
Kristin Krohn Devold om opprettelse av et 14. 
grunnkurs i økonomiske og administrative fag i 
den videregående skole. 
Dok. 8: 32, ref. S.tid. 2190, lnnst. S. 163, S.tid. 
3143- 3153, 3158 (23.4.96). 
(Forslaget ikke bifalt. l forslag fra SV og Ellen 
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Chr. Christiansen ikke bifalt. Komiteens forslag 
om en egen melding vedr. evaluering av Reform 
94 som også skal omfatte grunnkursstrukturen -
enstemmig bifalt.) 

5. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen 
og Jorunn Hageler om voksne elever i videregåen
de utdanning. 
Dok. 8: 47, ref. S.tid. 2300, lnnst. S. 164, S.tid. 
3153-3157, 3158 (23.4.96). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens forslag om å 
vurdere tiltak for å sikre voksne elever plass i vi
deregående opplæring i melding om etter- og 
videreutdanning -enstemmig bifalt.) 

6. Privatisteksamen innanfor vidaregåande skole. 
(Vedlegg: l. Privatisteksamen 1983-1995, opp
meldinger ved privatistkontoret i Oslo. 2. Rapport 
om skriftlig-muntlig eksamen for privatister våren 
1994 og våren 1995.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2190, lnnst. S. 175, S.tid. 
3592-3598, 3607 (21.5.96). 
{l forslag fra A ikke bifalt. 2 forslag til vedtak fra 
komiteen bifalt - vedr. hhv. muntlig eksamens
form og stryking av standpunktkarakter.) 

7. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning og utleie av lærebøker i 
videregående opp læring.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 
(Jf. forrige sak og l, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om mulighet for 

kryssløp på VKJ-nivå for å oppfylle intensjonen i 
Reform 94 om antall læreplasser, S.tid. 41-42 
(11.10.95). 

2. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om tannteknikerut
dannelsen, S.tid. 43-44 (11.10.95). 

3. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om nye retnings
linjer for karakterfastsetting i videregående skole 
som gjør det enklere å oppnå gode karakterer, 
S.tid. 300-302 (25.10.95). 

4. Sp.spm. fra Leif Lund om sammensetningen av 
prøvenemndene innen den videregående opplæ
ringen, S.tid. 933-934 (15.11.95). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om nye obligatoriske 
lærebøker for 2. klasse i allmennfaglig studieret
ning hvor halvparten av innholdet er på bokmål 
og halvparten på nynorsk, S.tid. 1408-1409 
(29.11.95). 

6. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om rådgivere i den 
videregående skolen som er blitt anbefalt å fra-

råde ungdom å ta omvalg etter grunnkurset, fordi 
fylkeskommunen da ikke kan garantere et fullført 
3-årig utdanningsløp, S.tid. 1995-1996 (10.1.96). 

7. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om lovendring slik at 
fylka kan kjøpe inn lærebøker for ut/eige til elevar 
i vidaregåande skule, S.tid. 2097-2098 (24.1.96). 

8. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om fylkeskommune
nes tilbud om mellomlederutdanning ved tekniske 
fagskoler, S.tid. 2108-2109 (24.1.96). 

9. Sp.spm. fra Trond Mathisen om videreutbygging 
av anlegg for brannvernutdanning i Borre til et 
regionalt kurssenter, S.tid. 2165 (31.1.96). 

10. Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om elever som har 
fått utsatt skolestart og mister muligheten for bor
teboerstipend det siste skoleåret på videregående 
skole. (Trukket tilbake), S.tid. 2448 (21.2.96). 

11 . Sp.spm. fra Grethe G. Fossum om mulighet til å få 
borteboerstipend for siste år i videregående skole 
for elever som har fått utsatt skolestart, S.tid. 
2690-2691 (6.3 .96). 

12. Sp.spm. fra Ellen Christine Christiansen om 
utdanningsstipend til elever som går på godkjente 
skoletilbud i utlandet som en del av videregående 
utdanning, S.tid. 2692-2693 (6.3.96). 

13. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om lovendringsfor
slag om studiestøtte til elever ved tidligere spe
sialskoler, S.tid. 2808-2809 (13.3.96). 

14. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å sikra 
høve for elevar som vel studieretning idrettsfag til 
å kunne nytta inntil 13 valfagtimar over to år til 
andre fag enn idrettsfag, S.tid. 3013-3014 
(27.3.96). 

15. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om misforhold mel
lom elevtall og antall lærlingplasser for enkelte 
fagområder i videregående opplæring, S.tid. 
3542- 3543 (15.5.96). 

16. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om departementets 
høringsutkast til læreplan for studieretningsfaget 
biologi som har møtt sterk kritikk fra fagkyndige, 
S.tid. 3734- 3735 (29.5.96). 

l 7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hefte fra Samord
net opptak med informasjon om opptak til 
medisinstudiet oppfordrer elever til taktisk valg av 
studieretningsfag for å oppnå gode karakterer, 
S.tid. 3735-3736 (29.5.96). 

18. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt, framsatt 
av Marit Lefdal om forskrift for opptak til høgare 
utdanning som ikkje gjev dispensasjon frå kravet 
om bestått eksamen for elevar som er sjuke til 
eksamen, S.tid. 3892 (5.6.96). 

19. Sp.spm. fra Jan Tore Sanner om endring av skrift
lig eksamen i norsk hovedmål og sidemål fra våren 
1997, S.tid. 3892-3893 (5.6.96). 
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1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forsknings departe
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
2 31 Tilskudd til videregående opplæring 
232 3232 Statlige skoler med undervisning på videre

gående nivå 
235 3235 Statlige videregående skoler i landbruksfag 

og naturbruk 
238 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring 
239 Andre formål i videregående opplæring 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-. utdannings- og fors
kingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsde
partementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om 
utvidet landslinjeordning, støtte til elever på god
kjente tilbud i utlandet og utleie av lærebøker i vi
deregående opplæring.) 
St.prp. 88 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 16, S.tid. 633, 640 (5.11.96). 

2. Interp. fra Einar Steensnæs om utdanningssyste
met fanger opp næringslivets behov for kompetent 
arbeidskraft. 
S.tid. 1451 - 1463, 1480 (29.11.96). 
(2 forslag fra KrF sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Interp. fra Jan Tore Sanner om kvaliteten og nivået 
i videregående skole etter at Reform 94 ble iverk
satt. 
S.tid. 1463-1479, 1480 (29.11.96). 
(l forslag fra H ikke bifalt.) 

4. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit
tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 232/3232, sikkerhets
opplæring for fiskere; kap. 235/3235; kap. 239.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 

5. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørsels
hemmetes rett til å velge enten videregående opp
læring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller 
med bruk av tolk i et norskspråklig miljø. 
Dok. 8: 25, ref. S.tid. 1833, Innst. S. 275, S.tid. 
4306-4308, 4316 (17.6.97) og enstemmig bifalt. 
(2 forslag fra komiteen bifalt- om opprustning av 
tolkeutdanningen og å utvide lovfesting av blinde 
elevers rett til likeverdig opplæring.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om utplassering i 

bedrifter av elever fra VK Il til fortrengsel for 
ordinært lærlinginntak, S.tid. 1379-1380 
(27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om å gi Telemark 
fylkeskommune rettmessig ekstratilskudd for å ha 
oppfylt omfangsforskriften på 375 pst. for elev
plasser i videregående skole, S.tid. 2001 (15.1.97). 

3. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland, framsatt 
av May-Helen Molvær Grimstad om å betre skole
helsetenesta i den vidaregåande skulen, då ho 
manglar i 52 pst. av kommunane/bydelane, S.tid. 
2178-2179 (29.1.97). 

4. Sp.spm. fra Einar Steensnæs om at elever ved tek
nisk fagskole har startet utdanningen på feilaktige 
premisser, da slik eksamen ikke lenger skal gi 
generell adgang til universiteter og høgskoler, 
S.tid. 2184-2185 (29.1.97). 

5. Sp.spm. fra Rita H Roaldsen om å la bedriften 
«Arbeid, produksjon og opplæring» i Moss 
komme inn under ordningen praksisplass med 
kursstønad, som er en viktig del av oppfølgings
tjenesten, S.tid. 2275 (5.2.97). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å omgjøre beslut
ningen om at våren 1997 blir siste mulighet for å 
avlegge eksamen etter gammel ordning for elever 
i videregående opplæring, S.tid. 2286 (5.2.97). 

7. Sp.spm. fra Jon Lilletun om å sikre nok kvalifisert 
arbeidskraft til handelsnæringa då søkninga til 
økonomiske og administrative fag i vidaregåande 
skule har gått dramatisk ned, S.tid. 2450-2451 
(19.2.97). 

8. Sp.spm. fra Terje Sandkjær om når tilbud om 
halvårlig kurs for yrkessjåfører kan starte opp ved 
aktuelle skoler, S.tid. 2509- 2510 (26.2.97). 

9. Sp.spm. fra Terje Riis-Johansen om midler til 
gjennomføring av «Sluseprosjektet» i Telemark, et 
pionerprosjekt som skal hjelpe narkomane tilbake 
til et normalt liv, S.tid. 3141 - 3142 (30.4.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæ

ringa ( opplæringslova ). 
(Vedlegg: Jf. NOU 1995: 18 Ny lovgivning om 
opplæring. Leder Eivind Smith.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 512 (18.3.97). 
(Ikke behandlet.) 
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VITENSKAP 

Se også: HØGRE UTDANNING, KULTUR, SVANGERSKAP, UNIVERSITET 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiske
ridepartementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett -kap.: 

283 3283 Det norske meteorologiske institutt 

285 Tilskudd til forskningsformål 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 

288 Internasjonalt vitenskapelig samarbeid 

920 Norges forskningsråd 

l 020 4020 Havforskningsinstituttet 
l 021 4021 Drift av forskningsfartøy 

1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 

1130 4130 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 

fors/..:ning 

1134 4134 Statens forskningsstasjoner i landbruk 

1136 4136 Norsk institutt for skogforskning m.m. 

l l 3 7 Norges forskningsråd 

(l forslag fra Sp, SV og KrF og l forslag til vedtak 
fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT. 2 forslag fra Sp, H, SV og FrP bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1333-1418 (1.12.93). 
Budsjett-kap.: 

92 l Institutt for energiteknikk 

922 Norsk Romsenter 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro

grammer 

l 41 O Miljøvernforskning 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1420-1515 (2.12.93). 
Budsjett-kap.: 

923 

942 
Forsknings- og utviklingskontrakter 

Statens veiledningskontor for oppfinnere 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993. 

(Kap. 1020 og 4020 Havforskingsinstituttet, kap. 
1021 og 4021 Drift av forskingsfartøya og kap. 
1023 Andre forskingsføremål.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 700, Innst. S. 20, S.tid. 1687 
(14.12.93). 

2. Valg av to medlemmer med varamedlemmer til 
Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innst. S. 
44, S.tid. 1723 (16.12.93). 

3. Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 
1993 under Nærings- og energidepartementet. 
(Kap. 923, OFU-kontrakter, bevilgningsøkning 
mot redusert bev. kap. 2420 SNO, tapsfond for 
lån.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 699, Innst. S. 17, S.tid. 
1729-1730 (16.12.93). 

4. Samtykke til å inngå ein samarbeidsavtale mellom 
Noreg og Det europeiske atomenergifellesskapet 
(EURATOM) om strålevern. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk og engelsk tekst.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 2535, Innst. S. 113, S.tid. 
3320 (5.5.94). 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: 
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om erfaringene med abortloven og 
spesielt drøfte veiledning og praksis etter 12. uke i 
lys av de nye muligheter den medisinske teknolo
gien gir til å avdekke, forebygge og helbrede syk
dom hos fosteret.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og enstemmig bifalt. 

6. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme forslag om at det 
skal være forbudt med forskning på og bruk av 
fostervev fra provoserte aborter.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

7. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å etablere et fast medisinsk/ 
etisk utvalg organisatorisk lagt inn under Statens 
helsetilsyn som overvåker abortpraksisen ved 
norske sykehus. Det enkelte sykehus som foretar 
abort, skal rapportere til utvalget om sykehusets 
praksis for abort etter 12. svangerskapsuke i hen
hold til gjeldende lov og forskrifter.» 
S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

8. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å utarbeide klarere retnings
linjer for når abort skal kunne innvilges etter hen
holdsvis 12. og 18. svangerskapsuke med sikte på 
en mer samordnet praksis ved norske sykehus.» 
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S.tid. 4563-4565 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

9. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp, SV og KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det hen
stilles til Regjeringen å fremme forslag om ulike 
tiltak som tar sikte på å regulere genetiske under
søkelser før 12. svangerskapsuke.» 
S.tid. 4563-4566 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

10. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og SV over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag om endring i patent
loven som sikrer at det ikke kan gis patent på men
neskelige organ og vev og kroppsceller som er iso
lert eller teknisk bearbeidet. Dette må gjelde organ 
og vev og kroppsceller fra såvel fødte som ufødte 
liv.» 
S.tid. 4563-4566 (16.6.94) og ikke bifalt med 68 
mot 38 stemmer. 

11. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det henstilles 
til Regjeringen å gjennomføre en ordning med at 
det foretas en ny uavhengig vurdering før et svan
gerskap eventuelt blir avbrutt hvis ultralydfunn 
alene indikerer funksjonsfeil på et foster.» 
S.tid. 4564-4566 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

12. Forslag fra Tove Kari Viken pva. Sp og KrF over
sendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag til en ny bestem
melse i lov om svangerskapsavbrudd som påleg
ger obligatorisk rådgivning til alle abortsøkende 
kvinner.» 
S.tid. 4564-4566 (16.6.94) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

13. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland pva. KrF 
oversendt fra Odelstinget 13. juni 1994: «Stortin
get ber Regjeringen fremme forslag til endring av 

lov om svangerskapsavbrudd som innebærer at 
paragraf 2c som tillater abort på eugeniske indika
sjoner, tas ut av loven.» 
S.tid. 4564-4566 (16.6.94) og ikke bifalt med 86 
mot 19 stemmer. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Erik Solheim om hvordan myndighe

tene vil reagere mot Kina som protest mot et lov
forslag fremsatt for å bedre den genetiske kvalitet, 
S.tid. 1932-1933 (19.1.94). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å få bedre kon
troll av den medisinske forskningen mht. ressurs
bruk og etiske krav, S.tid. 1945-1946 (19.1.94). 

3. Sp.spm. fra Eva R. Finstad om å bidra til økt indu
strialisering i Norge av forskningsresultater fra 
norske FoU-institusjoner, i lys av at Televerkets 
forskningsinstitutts GSM-forskning ikke førte til 
ny norsk industrivirksomhet, S.tid. 2571-2573 
(16.3.94). 

4. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om farene ved bruk 
av det kunstige søtningsstoffet aspartam i lettbrus, 
S.tid. 3454 (18.5.94). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. (Kunstig 

befruktning, forskning på befruktede egg, preim
plantasjonsdiagnostikk, fosterdiagnostikk, gene
tiske undersøkelser etter fødselen, genterapi.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 220, Innst. O. 67, O.tid. 
513-570 (13.6.94), Besl. O. 73, L.tid. 33-39 
(17.6.94). Lov av 5. august 1994. 
(26 forslag i Odelstinget, hvorav 8 forslag sendt 
Stortinget. l forslag fra Sp, H, SV og KrF bifalt. 
Komiteens innst. om en melding om erfaringen 
med abortloven bifalt. 9 forslag i Lagtinget ikke 
bifalt.) 
(Jf. Il, 5-13.) 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiske
ridepartementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 

283 3283 Det norske meteorologiske institutt 
285 Tilskudd til forskningsformål 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 
288 Internasjonale vitenskapelige samarbeidstil

tak 
920 Norges Forskningsråd 

1020 4020 Havforskningsinstituttet 
1021 4021 Drift av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 

1130 4130 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning 

l /36 4136 Norsk institutt for skogforskning m.m. 
l l 3 7 Norges Forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1203-1263 (9.11.94). 
Budsjett-kap.: 

922 Norsk Romsenter 
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro-

grammer 
1410 Miljøvernforskning 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1352-1417 (11.11.94). 
Budsjett-kap.: 
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91 O Statens veiledningskontor for oppfinnere 
923 Forsknings- og utviklingskontrakter 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 10/94 av 12. august 1994 om end
ring av artikkel l i protokoll 31 i EØS-avtalen om 
samarbeid vedrørende forskning og teknologisk 
utvikling. (EUs fJerde rammeprogram.) 
(Vedlegg: l. EØS-komiteens beslutning nr. 10/94 
av 12. august 1994. 2. Europaparlaments- og råds
beslutning nr. 1110/94/EF av 26. aprill994.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 123, Innst. S. 18, S.tid. 
519-525, 526 (25.10.94). 

2. Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994. 
(Kap. 1020/4020 Havforskningsinstituttet og kap. 
1021/4021 Drift av forskningsfartøya.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 800, Innst. S. 36, S.tid. 
1601-1602 (8.12.94). 
(l forslag fra saksordfører pv a. komiteen med bak
grunn i brev mottatt fra departementet etter at 
innst. var avgitt - bifalt.) 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit
ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 288, deltakelse i inter
nasjonale forskningsinstitusjoner/-prograrnmer -
kontingentøkning til EUs rammeprogram for 
forskning og til IARC.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

4. Valg av et medlem og et varamedlem til styret for 
Nansenfondet og de dermed forbundne fond. 
Innst. S. 105, S.tid. 2382 (7.3.95) og enstemmig 
bifalt. 

5. Forslag fra Kåre Gjønnes, Anne Enger Lahnstein 
og John Alvheim til ny§ 95 a i Grunnloven. (Vern 
om liv og menneskeverd.) 
Dok. 12 (1991 - 92), forslag 17, ref. S.tid. 71 
(13.10.93), Innst. S. 88, S.tid. 2535-2583 
(14.3.95). 
(Forslaget ikke bifalt med 99 mot 31 stemmer.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om den kraf

tig reduserte satsingen på forskning innen nye og 
fornybare energikilder under Norges forsknings
råd, S.tid. 1627-1628 (14.12.94). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å åpne de 
deler av steriliseringsarkivene som gjelder 
omstreifere, for forskning, S.tid. 2107-2108 
(1.2.95). 

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om at Datatilsynet 
har nektet oppstart av et forskningsprogram som 
skal kartlegge flyktningers bruk av offentlige stø
nadsmidler, S.tid. 2460 (8.3.95). 

4. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Patentsty
ret som har innvilget patent på tre naturlig fore
kommende bakterier, i strid med tidligere uttalel
ser fra Regjering og Storting, S.tid. 2686-2687 
(22.3.95). 
(Jf. 111,6) 

5. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om kjønnstesting av 
idrettsjenter i forbindelse med junior-VM i alpint 
på Voss i mars 1995 er i overensstemmelse med 
lov om medisinsk bruk av bioteknologi, S.tid. 
3209-3210 (10.5 .95). 

6. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om nye for
skrifter til patent/oven, spesielt med tanke på 
patenter knyttet til naturlig forekommende orga
nismer, S.tid. 3503-3504 (24.5.95). 
(Jf. Ill, 4) 

7. Sp.spm. fra Jorunn Ringstad om at satsinga på 
forsking, spesielt samfunnsforsking, har vorte 
sterkt svekt gjennom dei to første åra til Norges 
forskningsråd, S.tid. 3580-3581 (31.5.95). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk 

bruk av bioteknologi. (Godkjenningsordning for 
behandlingsformer innenfor kunstig befruktning.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 594, Innst. O. 51, O.tid. 
695-698 (1.6.95), Besl. O. 61, L.tid. 53 (7.6.95). 
Lov av 30. juni 1995. 

2. Endringer i lov 2. april1993 nr. 38om framstilling 
og bruk av genmodifiserte organismer (gentekno
logiloven). (Regulering av eksport av GMO og 
etablering av genteknologisk virksomhet i utlan
det.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 925 (25.9.95) og ikke 
behandlet. 

1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiske
ridepartementet og Landbruksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet: l. Omorganisering av 
sosialpolitiske forskningsinstitutter i Oslo. Il. Om-

organisering av de utenrikspolitiske forskningsin
stitutter i Oslo-regionen.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 

283 3283 Det norske meteorologiske institutt 
285 Tilskudd til forskningsformål 
287 3287 Statlige forskningsinstitutter 
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288 Internasjonale vitenskapelige samarbeidstil
tak 

920 Norges Forskningsråd 
l 020 4020 Havforskningsinstituttet 

l 02 l 4021 Dr({t av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbrubforskning 
l l 30 4 l 30 Norsk institutt for landbruksøkonomisk 

forskning 
113 6 4/3 6 Norsk institutt for skogforskning m.m. 
1137 Norges Forskningsråd 
(Jf. sak 5.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 27.10. og 7.11.95 
fra Miljøverndepartementet v/statsråden til 
energi- og miljøkomiteen vedr. miljøinstituttene.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1095-1146 (20.11.95). 
Budsjett-kap.: 

921 lnstitutt.for energiteknikk 
922 Norsk Romsenter 

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingspro
grammer 

1410 4410 Miljøvernforskning 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Nærings- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1279-1342 (23.11.95). 
Budsjett-kap.: 
910 Statens veiledningskontor/or oppfinnere 
923 Forsknings- og utviklingskontrakter 

4. Omorganisering av høgre utdanning og forsking 
på landbruksområdet. (Overføring av Norges 
landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole 
til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet; ev. opprettelse av en offentlig stiftelse for an
vendt landbruksforskning; endr. hev. på kap. ll37 
Norges forskningsråd.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1994: 16 Den grønne grein på 
kunnskapens tre. Leder Arne Alsåker Spilde.) 
St.prp. 1. Tillegg 2, ref. S.tid. 460, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg2, S.tid. 1697-1700,1717 (14.12.95). 
(Komiteens forslag til vedtak om framlegging av 
en egen sak om organisering av høgre utdanning 
og forskning innen landbrukssektoren - enstem
mig bifalt.) 
(Jf. Il, 10.) 

5. Omorganisering av de sosialpolitiske og de uten
rikspolitiske forskningsinstitutter. (Sammenslåing 
av Institutt for sosialforskning, Norsk gerontolo
gisk institutt, Barnevernets utviklingssenter og 
Ungforsk; spørsmålet om opprettelse av et «Norsk 
senter for internasjonale studier» (NOSIS); samar
beid mellom og samlokalisering av Norsk uten
rikspolitisk institutt, Fredsforskningsinstituttet og 
Europaprogrammet, og samarbeidsde1takelse fra 
Fridtjof Nansens Institutt og Senter for internasjo
nal klima- og energipolitisk forskning; endr. hev. 
på kap. 285.) 
Budsjett-innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1700-1708, 

1717-1718 (14.12.95). 
(l forslag fra SV ikke bifalt. Komiteens innst. om 
omdanning av Norsk utenrikspolitisk institutt fra 
statsinstitusjon til offentlig stiftelse bifalt med 67 
mot 50 stemmer.) 
(Jf. sak 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 285 Tilskudd til forsk
ningsformål (Chr. Michelsens Institutt).) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95). 

2. Tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbud
sjettet for 1995 under Fiskeridepartementet. (Kap. 
l 020/4020 Havforskningsinstituttet; kap. l 021/ 
4021 Drift av forskningsfartøyene.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 1146, Innst. S. 49, S.tid. 1528, 
1531 (5.12.95). 

3. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp 
oversendt fra Odelstinget 23. januar 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å fremme forslag om 
regler for bruk av nakent arvestoff (DNA) i gen
teknologiloven.» 
S.tid. 2298, 2299 (8.2.96) og oversendt Regjerin
gen. 
(Jf. neste sak og IV, 1.) 

4. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp 
oversendt fra Odelstinget 23. januar 1996: «Det 
henstilles til Regjeringen å sørge for at forskrif
tene som gjelder for behandling av bakterier og 
virus snarest blir gjort gjeldende for nakent DNA.» 
S.tid. 2298, 2299-2300 (8.2.96) og oversendt 
Regjeringen. 
(Jf. forrige sak og IV, l.) 

5. Forslag fra Lars Sponheim om å oppnevne en 
bredt sammensatt IT-kommisjon som skal utar
beide en overordnet plan for Norges vei inn i 
informasjonssamfunnet. 
Dok. 8: 49 (1994-95), ref. S.tid. 2744 (28.3.95), 
Innst. S. 148, S.tid. 2966-2970, 2981 (21.3.96). 
(2 forslag, herav l fra V om IT -forsøksprosjekter i 
kommuner og fylkeskommuner sendt Regjerin
gen. Komiteens innst. om redegjørelser om IT
problemstillinger og om å be Presidentskapet 
utrede etablering av et norsk teknologiråd -
bifalt.) 

6. Tromsfylkeskommune sender skriv datert 25. mars 
1996 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende an
vendelse av forskningsmidler til fiskeri og hav
bruk i Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 3159 (23.4.96), og vedlagt protokollen. 

7. Interp. fra Erna Solberg om strategi for å øke 
forskningsaktiviteten knyttet til næringsutvikling. 
S.tid. 3335-3351, 3353-3354 (7.5.96). 
(3 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 2 fra Sp 
og l fra H- se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

8. Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapit-
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tel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepar
tementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne
og familiedepartementet - samanslåing av sosial
forskingsinstitusjonar. (Kap. 287/3287 Statlige 
forskningsinstitutter; kap. 67113671 Norsk geron
tologisk institutt; kap. 854 Tiltak i barne- og ung
domsvernet; kap. 857 Barne- og ungdomstiltak.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 176, S.tid. 
3598-3599, 3607-3608 (21.5.96). 
(Jf. I, 5.) 

9. Interp. fra Inger Lise Husøy om utviklingen innen 
informasjonsteknologien og dens virkninger for 
samfunns- og næringsliv, herunder verdiskaping 
og sysselsetting. 
S.tid. 3752-3766, 3767-3768 (30.5.96). 
(2 forslag, herav l fra V om avgiftsskjerming av 
multimedieutstyr sendt finanskomiteen og l fra H 
sendt Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

10. Omorganisering av høgre utdanning og sektor
forskning på landbruksområdet. (Overføring av 
Norges landbrukshøgskole og Norges veterinær
høgskole til Kirke-, utdannings- og forskningsde
partementet fra 1.1.97; organisering av 4 forsk
ningsinstitutter som forvaltningsorganer.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 3449, Innst. S. 269, S.tid. 
4598-4599, 4615 (20.6.96). 
(l forslag fra H og Ellen Chr. Christiansen ikke 
bifalt. l forslag fra komiteen bifalt.) 
(Jf. I, 4.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om at Helsetilsynet har 

gitt tillatelse til et forskningsprosjekt hvor friske 
personer blir oppfordret til å røyke marihuana, 
S.tid. 940-941 (15.11.95). 

2. Sp.spm. fra Morten Lund omforskningsinstitusjo-

ner mister sin faglige troverdighet når de påtar seg 
oppdrag som kan føre til kritiske kommentarer til 
en offentlig utredning, S.tid. 2565-2566 
(28.2.96). 

3. Sp.spm. fra Edvard Grimstad om nasjonal egen
andel for forskningsprosjekter innen EUs forsk
ningsprogram, S.tid. 2604-2605 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Anne/ise Høegh om endring i lov om 
bioteknologi slik at personer med arvelig høyt ko
lesterol kan behandles, S.tid. 2665 (6.3.96). 

5. Sp.spm. fra Signe Øye om satsing på forskning 
innen området kvinnehelse og kvinnesykdommer, 
S.tid. 2941-2942 (20.3.96). 

6. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om genetisk kjønnstest
ing av idrettsjenter, S.tid. 3180-3181 (24.4.96). 

7. Sp.spm. fra Inga Kva/bukt om lov om medisinsk 
bruk av bioteknologi, og genetisk kjønnstesting av 
idrettsutøvere, S.tid. 3372 (8.5.96). 

8. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim, framsatt av Øy
stein Hedstrøm om endring i lov om medisinsk 
bioteknologi, slik at helsevesenet kan oppsøke 
slektninger til en pasient med arvelig sykdom for å 
informere, S.tid. 3871-3872 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 2. aprill993 nr. 38om framstilling 

og bruk av genmodifiserte organismer (gentekno
logiloven). (Regulering av eksport av GMO og 
etablering av genteknologisk virksomhet i utlan
det.) 
Ot.prp. 67 (1994-95), ref. O.tid. 925 (25.9.95), 
lnnst. O. 32, O. tid. 171-179 (23.1.96), Besl. O. 37, 
L.tid. 23-24 (30.1.96). Lov av 23. februar 1996. 
( 4 forslag i Odelstinget hvorav 2 ikke bifalt og 2 
sendt Stortinget (oversendt Regjeringen). l forslag 
i Lagtinget - ikke bifalt. 
(Jf. Il, 3-4.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-
mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet, Nærings- og energidepartementet, Fiske-
ridepartementet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap.: 
283 3283 Det norske meteorologiske institutt 
285 Norges forskningsråd 
287 3287 Forskningsinstitutter 
288 Internasjonale samarbeidstiltak 
920 Norges forskningsråd 

1020 4020 Havforskningsinstituttet 
1021 4021 Drift av forskningsfartøyene 
1023 4023 Fiskeri- og havbruksforskning 
1137 Forskning og utvikling 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom-
mende Nærings- og energidepartementet. 

3. 

4. 

Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1006-1057, 1066-1078 
(19.11.96). 
Budsjett-kap.: 

910 Statens veiledningskontor for oppfinnere 
923 Forsknings- og utviklingskontrakter 

(l forslag fra H og KrF vedr. FoU-kontrakter 
bifalt.) 
Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom
mende Nærings- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 1229-1276 (22.11.96). 
Budsjett-kap.: 

922 
924 

Norsk Romsenter 
Internasjonalt samarbeid og utviklingspro-
grammer 

141 O 44 l O Miljøvernforskning 
Støttetiltakfor fiskerinæringa for 1997. (Kap. 1023 
Fiskeri- og havbruksforskning.) 
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St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 1508, Budsjett-innst. 
S. 8. Tillegg l, S.tid. 1809-1810, 1832 (18.12.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Stortingets vedtak 21. mars 1996 om å be om en 

utredning om etablering av et norsk teknologiråd. 
Innst. S. 7, S.tid. 347-353, 368-369 (29.10.96). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt. Presidentska
pets innst. om å be Regjeringen fremlegge sak om 
etablering av et teknologiråd bifalt.) 

2. Redegjørelse av planleggings- og samordningsmi
nisteren om informasjonsteknologi (IT). (Den 
norske IT -veien «bit for bit» rapport fra Statssek
retærutvalget, IT som bærebjelke i Det norske hus, 
IT -sikkerhet, personvern, opphavsrett; Handlings
plan for telemedisin.) 
S.tid. 2133-2140 (28.1.97), S.tid. 2208-2263 
(4.2.97). 
( 6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag : fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Interp. fra Erik Solheim om tiltak for å møte infor
masjonssamfunnet (IT -samfunnet). 
S.tid. 2208-2263 (4.2.97). 
(6 forslag, herav 4 fra Sp og l fra SV bifalt. l for
slag fra SV sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Interp. frå Magnhild Meltveit Kleppa om behov 
for forsking som uavhengig av produktutvikling 
kan gå djupare inn i etiske, miljø- og helsemessige 
langtidsverknader. 
S.tid. 2636-2644, 2649-2651 (7.3.97). 
(2 forslag bifalt, henholdsvis l fra Sp og l fra KrF 
om forbud mot kloning av dyr. 3 forslag, 2 fra Sp 
og l fra KrF, sendt Regjeringen- se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sak 6, Ill, 3 og IV, 2.) 

5. Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 
1997. (Nærings- og handelsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet; kap. 920 Norges 
forskningsråd, kap. 922 Norsk Romsenter, kap. 
1830 Forskning.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 2429, lnnst. S. 146, S.tid. 
2805-2807, 2821-2822 (21.3.97). 
(3 forslag ikke bifalt.) 

6. Interp. fra Marit Arnstad om kloning og de etiske 
og miljømessige sidene ved genteknologi. 
S.tid. 2807-2814 (21.3.97). 
(Jf. sak 4 og Ill, 3 og IV, 2.) 

7. Forslag fra Sigurd Manneråk, Jon Lilletun og Lars 
Sponheim om å oppnevne et utvalg med mandat til 
å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhen
gighet. 
Dok. 8: 58, ref. S.tid. 2743, Innst. S. 221, S.tid. 
3785-3808, 3817-3818 (5.6.97) og vedtatt sendt 
Regjeringen til utredning og uttalelse. (Komiteens 
innst. om å ta opp etiske problemstillinger vedr. 

forholdet mellom oppdragsgiver og forskningsin
stitusjon/forsker i kommende forskningsmelding 
- enstemmig bifalt.) 

8. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen 
og Erik Solheim om et forskningsprogram for 
alternativ fornybar energiteknologi. 
Dok. 8: 109, ref. S.tid. 4552 (19.6.97) og vedtatt 
ikke ikke behandlet av dette storting. 

Ill. Spørsmål: 
l. M.spm. fra Jan Petersen om samrøre mellom stat, 

parti, næringsliv, forskning og personlige interes
ser, S. tid. 1517-1518 (4.12.96). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om forsking og opplys
ning om moglege samanhengar mellom elektro
nisk stråling og helseproblem som t.d. allergiar, 
astma, epilepsi og kreft, S.tid. 2561-2562 
(5.3.97). 

3. Sp.spm. fra Erik Solheim om norsk støtte til et for
slag om internasjonalt forbud mot forskning på 
kloning av mennesker, S.tid. 2688-2689 
(12.3.97). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Hernæs om å fremme forskning, 
miljø og produktutvikling i Innlands-Norge innen
for rammene av landbrukspolitikken, bl.a. i lys av 
at 20 forskningsstillinger nå flyttes fra Brumund
dal, S.tid. 2702-2704 (12.3.97). 

5. M.spm. fra Julie Christiansen om at norsk næ
ringsliv satser mindre på forskning og utvikling 
enn næringslivet i andre OECD-land, S.tid. 
2749-2750 (19.3.97). 

6. Sp.spm. fra Are Næss om oppslag om sterk uro i 
Norges forskningsråd, også etter at rådet har tatt 
ny ledelse, S. tid. 3020-3021 (23.4.97). 

7. Sp.spm. fra Va/gerd Svarstad Haugland om pla
nar for at forsking på krybbedød og spedbarns død 
skal halda fram i tråd med sosialkomiteen sin bud
sjettmerknad, S.tid. 3300-3301 (14.5.97). 
(Jf. SVANGERSKAP I, 1.) 

8. Sp.spm. fra Kaci Kul/mann Five om tiltak for å 
redusere faren ved hormonhermende kjemikaliers 
innvirkning på mennesker og dyr, bl.a. uavhengig 
og målrettet forskning, S.tid. 3546-3547 
(28.5.97). 

9. M.spm. fra Erik Solheim om oppslag i bladet Kraft 
Journalen om at Næringsdepartementet ikke ville 
ha forskningsrapporter i gasskraftsaken som gav 
et annet syn enn Regjeringens, S.tid. 3737-3738 
(4.6.97). 
(Jf. neste sak.) 

l O. Sp.spm. fra Erik Solheim om at staten finansierer 
forskning hvor bare konklusjoner som passer 
Regjeringen er tillatt, og om sensurering av rap
porter i departementene, S.tid. 3754-3756 
(4.6.97). 
(Jf. forrige sak.) 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknolo

gi. (Forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørig
het for annet enn medisinske formål). 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 397, Innst. O. 60, O.tid. 
529-530, 548 (15.4.97), Besl. O. 79, L.tid. 37 
(24.4.97). Lov av 16. mai 1997. 

2. Endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi 
(forbud mot framstilling av arvemessig like indi
vider). (Kloning.) 
(Vedlegg: Høringsinstanser.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 875 (5.6.97). 
(Ikke behandlet.) 
(Jf. Il, 4 og 6 og Ill, 3.) 
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VOKSENOPPLÆRING 

Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, PRIVATSKOLER, SKOLER, 
SPESIALSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 939-1031 (24.11.93). 
Budsjett-kap.: 
250 3250 Voksenopplæring under det o.ffentliges an-

svarsområde 
2 51 Voksenopplæring i studi€;/'orbundene 
252 3252 Fjernundervisning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Andre voksenopplæringstiltak 

2. Endringer av bevilgningsforslaget for Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet. (Kap. 
221 og 250, fremmedspråklige elever; kap. 250 og 
3250,inntekter ved Statens ressurs- og voksenopp
læringssenter.) 
St.prp. 1. Tillegg 3, ref. S.tid. 889, Budsjett-innst. 
S. 12. Tillegg l, S.tid. 1526-1527 (6.12.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. (Kap. 231, tilbakebetaling av 

for mye ekstratilskudd til økt elevtall i fylkeskom
munale videregående skoler- tilleggsbev. til mer
utgifter til ekstraklasser for voksne.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 889, Innst. S. 54, S.tid. 
1687-1691 (14.12.93). 
(Jf. VIDEREGÅENDE SKOLER Il, 1.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om 

avgjerda om at eit fJernundervisningsopplegg for 
førskulelærarar i regi av Norsk Fjernundervisning 
ikkje skal setjast ut i livet, S. tid. 2966-2967 
(20.4.94). 

2. Sp.spm. fra Tomas Norvoll om eksamensforbe
redende undervisning på høgskolenivå ved folke
høgskoler, i lys av at departementet i 1992 stanset 
et opplegg i mediefag ved Danvik Folkehøgskole, 
S.tid. 3701-3702 (25.5.94). 

3. Sp.spm. fra Marit Tinge/stad om å gi ressurssen
trene samme vilkår som voksenopplæringsorgani
sasjonene, i lys av skolenes problemer med å fi
nansiere oppdragsundervisning uten å kreve kurs
avgift, S.tid. 3833-3835 (1.6.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 965-1032 (3.11.94). 
Budsjett-kap.: 
250 3250 Voksenopplæring under det offentliges an-

svarsområde 
251 Voksenopplæring i studieforbundene 
252 3252 Fjernundervisning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Andre voksenopplæringstiltak 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapit

ler administrert av Kirke-, utdannings- og forsk-

ningsdepartementet. (Kap. 250, voksenopplæring 
for flyktninger og innvandrere.) 
St.prp. 17, ref. S.tid. 800, Innst. S. 54, S.tid. 
1651-1653 (15.12.94). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Øystein Djupedal om å vurdere statlig 

ansvar for voksne elever i videregående opplæ
ring, som fortrenges pga. fylkeskommunenes an
strengte økonomi og gjennomføringen av Reform 
94, S.tid. 1568-1569 (7.12.94). 

2. Sp.spm. fra Johanne Gaup om kompensasjon til 
en gruppe samer som tapte skolegang under kri
gen, S.tid. 3558-3559 (31.5 .95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 950-1016 (16.11.95). 
Budsjett-kap.: 
250 3250 Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 

og norskopplæring for fremmedspråklige 
voksne 

2 51 Voksenopplæring i studieforbundene 
252 3252 Fjernundervisning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Forskning, utvikling og diverse tilskudd 

(l forslag fra komiteen om en egen melding om 
folkehøgskoler bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapit

tel administrert av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 250 Voksenopplæring 
under det offentliges ansvarsområde.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 922, Innst. S. 60, S.tid. 
1527-1528, 1529-1530 (5.12.95) . 

2. Forslag fra Øystein Djupedal om lovfestet rett til 
etter- og videreutdanning. 

Dok. 8: 71 (1994-95), ref. S.tid. 3202 (9.5.95), 
Innst. S. 133, S.tid. 2607-2626, 2656 (29.2.96). 
(2 forslag ikke bifalt. l forslag fra komiteen om en 
melding om en livslang lærings-reform enstem
mig bifalt.) 

3. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen 
og Jorunn Hage ler om voksne elever i videregåen
de utdanning. 
Dok. 8: 47, ref. S.tid. 2300, Innst. S. 164, S.tid. 
3153-3157, 3158 (23.4.96). 
(Forslaget ikke bifalt. Komiteens forslag om å 
vurdere tiltak for å sikre voksne elever plass i vi
deregående opplæring i melding om etter- og 
videreutdanning- enstemmig bifalt.) 

4. Folkehøgskolen og utdanningssamfunnet. 
St.meld. 51, ref. S.tid. 4766 (30.9.96). (Ikke 
behandlet.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jon Lilletun om vaksenopplæring for 

funksjonshemma, S.tid. 2109-2110 (24.1.96). 
2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at deltagere i 

eksamensrettede tilbud i videregående opplæring i 
regi av studieforbundene nektes utdanningsstøtte 
når det tas skolepenger, S.tid. 3388 (8.5.96). 

1996-97 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkom

mende Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 931-1004 (18.11.96). 
Budsjett-kap. : 
250 3250 Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 

og norskopplæring for fremmedspråklige 
voksne 

251 Voksenopplæring i studieforbundene 
252 3252 Fjernundervisning 
253 Folkehøgskoler 
255 3255 Forskning, utvikling og diverse tilskudd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapit

tel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og fors
kingsdepartementet. (Kap. 250/3250.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 1005, Innst. S. 76, S.tid. 1654, 
1656-1658 (12.12.96). 

2. Folkehøgskolen og utdanningssamfunnet. (Innfø
ring av tre konkurransepoeng; nedre grense for 
statstilskudd; kortkursvirksomheten; bedre sti
pendmuligheter.) 
(Vedlegg: Folkehøgskolane i Noreg.) 

St.meld. 51 (1995-96), ref. S.tid. 4766 (30.9.96), 
Innst. S. 91, S.tid. 1959-1987 (14.1.97). 
(3 forslag ikke bifalt. 7 forslag til vedtak fra komi
teen bifalt.) 

3. Interp. frå Oddbjørg Ausdal Starrfelt om tiltak for 
å stimulera ungdom og vaksne med fag- eller svei
nebrev til å ta høgare utdanning. 
S.tid. 2293-2303 (5.2.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om plikta 

til å stilla undervisningslokale gratis til disposi
sjon for vaksenopplæring med tilskott etter vak
senopplæringslova, når det offentlege dekkjer 
driftsutgiftene for lokala, S. tid. 1628-1629 
(11.12.96). 

2. Sp.spm. fra Anita Apelthun Sæle om midlar til 
PedLog-kursa, som hjelper menneske med lese
og skrivevanskar, S. tid. 3299-3300 (14.5.97). 
(Jf. SYSSELSETTING I, l.) 

3. M.spm. fra Odd Holten om hva etterutdannings
reformen vil koste, i lys av stor avstand i uttalelser 
fra statsministeren og Arbeiderpartiets finanspoli
tiske talsmann, S.tid. 3740-3741 (4.6.97). 
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ØKONOMISK SAMARBEID 

Se også: EFTA/EU, INTERNASJONALT SAMARBEID, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, 
UTENRIKSSAKER 

1993-94 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1994. (Provenyvirkninger av EØS, 

GATT og de nye frihandelsavtalene; GA TT, situa
sjonen i Uruguay-runden.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 809-811 (19.11.93). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe

ren. (EØS-avtalen; EF -regelverk; Uruguay-run
den i GATT.) S.tid. 1517-1524 (6.12.93), S.tid. 
1603-1677 (debatt 13.12.93). 
(9 forslag, hvorav l fra Sp, SV, KrF og V om felles 
dato for eventuelle folkeavstemninger om EF
medlemskap bifalt med 49 mot 46 stemmer.) 

2. Interp. fra Johan J. Jakobsen om internasjonale til
tak mot valutaspekulasjoner og begrensninger 
med EØS-avtalen og EU. S.tid. 3793-3812 
(31.5.94). 
(2 forslag fra Sp hvorav l ikke bifalt og l sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

3. Resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og 
om samtykke til ratifikasjon av Avtale om oppret
telse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) 
m.m. 
(Vedlegg: l. Sluttakten med resultatet av Uru
guay-runden. 2.Generalavtalen om tolltariffer og 
handel (GATT 1947). 3. Avtalen om handel med 
sivile luftfartøyer. 4. Avtalen om offentlige inn
kjøp. 5. Den internasjonale meieriavtale. 6. Den 
internasjonale avtale om storfekjøtt. 7. Punta-del
Este-erklæringen. 8. Marrakesh- erklæringen. 9. 

Mandat for WTOs Forberedende Komite. 10. Mi
nistervedtak om handel og miljø. 11. Handelsmi
nisterens innlegg på Marrakeshmøtet 15.4.94. 12. 
Uttalelser fra sentrale norske organisasjoner og 
institusjoner. 13. Sammensetningen av Regjerin
gens GA TT -utvalg. Særskilt vedlegg: De norske 
bindingslistene for varer og tjenester. Utrykt ved
legg: Forhandlingspartenes bindingslister.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 4935 (30.9.94) og ikke 
behandlet. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om når ei 

norsk omsetting av GATT-avtalen vil liggja føre, 
S.tid. 1975-1976 (26.1.94). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å ta opp i 
internasjonale organer spørsmålet om økonomiske 
sanksjoner mot Iran, pga. menneskerettighetssi
tuasjonen i landet, S. tid. 2072-2073 (9.2.94). 

3. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om hvorvidt USA 
under Uruguay-runden i GATT har akseptert at 
egen lovgivning vil bli underordnet regelverket i 
den nye handelsorganisasjonen WTO, S.tid. 
2728-2729 (23.3.94). 

4. Sp.spm. fra Marit Arnstad om å endre formulerin
gene i en økonomisk samarbeidsavtale mellom 
Norge og Indonesia, for å unngå tvil om at Norge 
tar avstand fra okkupasjonen av Øst-Timor, S.tid. 
2756-2757 (23.3.94). 

5. Sp.spm. fra Marit Arnstad om ønsket om å bringe 
miljø, arbeidsmiljø og faglige rettigheter inn 
GATT-avtalen, S. tid. 2953-2954 (20.4.94). 

1994-95 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1995. (Tollrelaterte spørsmål ved 

det europeiske frihandelssamarbeidet, EØS
avtalen, orientering om frihandelsavtalene, EØS-, 
EFTA- og EU-samarbeidet i tollkomiteer; GATT/ 
WTO-avtalen; Tollpreferansesystemet for u-land 
(GSP); Felleskomiteene for enhetsdokumentet for 
transittering; effektivisering av tollvesenet; tollet
telser; tariffendringer.) Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 
1053 - 1056 (4.11.94). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Resultatet av Uruguay-runden (1986-1993) og 

om samtykke til ratifikasjon av Avtale om oppret
telse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) 
m.m. 
(Vedlegg: l. Sluttakten med resultatet av Uru
guay-runden. 2. Generalavtalen om tolltariffer og 
handel (GATT 1947). 3. Avtalen om handel med 
sivile luftfartøyer. 4. Avtalen om offentlige inn
kjøp. 5. Den internasjonale meieriavtale. 6. Den 
internasjonale avtale om storfekjøtt. 7. Punta-del-
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Este- erklæringen. 8. Marrakesh- erklæringen. 9. 
Mandat for WTOs Forberedende Komite. 10. Mi
nistervedtak om handel og miljø. Il. Handelsmi
nisterens innlegg på Marrakeshmøtet 15.4.94. 12. 
Uttalelser fra sentrale norske organisasjoner og 
institusjoner. 13. Sammensetningen av Regjerin
gens GA TT -utvalg. Særskilt vedlegg: De norske 
bindingslistene for varer og tjenester. Utrykt ved
legg: Forhandlingspartenes bindingslister. Ved
legg til innst.: 3 brev av henholdsvis 28.10., 8.11. 
og 8.11.94 fra Utenriksdepartementet, Handelsmi
nisteren, til utenrikskomiteen med svar på spørs
mål fra SVs stortingsgruppe og fra Sps stortings
gruppe.) 
St.prp. 65 (1993-94), ref. S.tid. 4935 (30.9.94), 
Innst. S. 43, S.tid. 1471-1507 (30.11.94) og bifalt 
med 128 mot 3 stemmer. (l utsettelsesforslag fra 
Sp og SV ikke bifalt. l forslag fra RV sendt Regje
ringen- se REGJERINGEN OVERSENDT I. 4 
forslag ikke bifalt.) 

2. Endringer i tolltariffen som følge av handelsfor
handlingene i Uruguay-runden under Generalav
talen om tolltariffer og handel (GATT) og ratifika
sjon av Avtale om opprettelse av Verdens Han
delsorganisasjon (WTO) m.m. 
(Vedlegg: l. Landbruksprodukter. 2A. Industri
produkter. 2B. Kjemiske og farmasøytiske pro
dukter. 2C. Tekstilprodukter. 2D. Jern- og stålpro
dukter. Vedlegg til innst.: l. Brev av 2.12.94 fra 
Finans- og tolldepartementet til finanskomiteen 
om korreksjon av skrivefeil. 2. Brev av 8.12.94 fra 
Finans- og tolldepartementet til Sps stortings
gruppe v/Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 123, Innst. S. 65, S.tid. 
1729-1792, 1839-1841 (salderingsdebatt 
21.12.94). 

3. Samtykke til at Noreg blir med på den fjerde kapi
talauken i Den asiatiske utviklingsbanken. 
(Vedlegg: Oversikt over medlemslanda i Asiaban
ken og fordelinga av dei nye aksjane under den 
fjerde kapitalauken (pr. 22.05.94).) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 2435, Innst. S. 116, S.tid. 
2831 ( 4.4.95). 

4. Samtykke til at Noreg blir med på den åttande ka
pital utvidinga i Den interamerikanske utviklings
banken. 
(Vedlegg: l. Oversikt over fordelinga av den 8. 
kapitalauken. 2. Oversikt over tilskota til Spesial
fondet.) 
St. prp. 30, ref. S.tid. 2435, Innst. S .. 117, S.tid. 
2831-2832 (4.4.95). 

5. Internasjonale valutaforhold og virksomheten i 
Det internasjonale valutafondet (IMF). (Valuta
transaksjonsavgift, valutaspekulasjon; IMFs krav 
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om deregulering av u-lands kapitalbevegelser; 
informasjon om valutaomsetning; handel med 
valutaderivater; Verdensbankens rolle; salg av 
deler av IMFs gullbeholdning; IMFs strukturtil
pasningskrav overfor Øst-Europa; mål for IMFs 
arbeid; gjeldslettetiltak overfor u-land; økonomisk 
politikk og strukturell arbeidsledighet.) 
(Vedlegg: l. Medlemslandenes kvoter, SDR-tilde
ling og finansielle status vis å vis Valutafondet pr. 
30.4.94. 2. Medlemslandenes kjøp av valuta og 
spesielle trekkrettigheter fra IMF i 1993/94. 3. 
Medlemslandenes gjenkjøp av valuta i 1993/94. 4. 
Innlegg av finansminister Sigbjørn Johnsen på 
Interimkomiteens møte 25.4.94. 5. Innlegg av 
sentralbanksjef Torstein Moland på Interimkomi
teens møte 2.10.94. 6. Innlegg av sentralbanksjef 
Torstein Moland på IMFs årsmøte 4.-6.10.94.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2929, Innst. S. 155, S.tid. 
3642-3661, 3671-3672 (2.6.95) og enstemmig 
vedlagt protokollen. (9 forslag, hvorav l fra Sp, 
SV og KrF sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

6. Interp. fra Grethe Fossli om Norges engasjement 
mot barnearbeid. S.tid. 3661- 3670, 3672 
(2.6.95). 
(3 forslag sendt Regjeringen, hhv. 2 fra Grethe 
Fossli og l fra Sp-se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

7. Endringer i tollavgifter for landbruksvarer. 
(Vedlegg: l. Tolltariffen for landbruksprodukter. 
2. Administrative nedsettelser. 3. Nye oppdelinger 
av enkelte posisjoner. 4. GSP-varelister. 5. Kvote
fordeling. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 6.6.95 
fra finansministeren til finanskomiteen v/saksord
fører Per Olaf Lundteigen.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 3450, Innst. S. 222, S.tid. 
4296-4306, 4311-4314 (16.6.95). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om søknad om lån 

til bygging av et nytt atomkraftverk i Mochovce i 
Slovakia, som Norge vil være med på å behandle 
som medlem i den europeiske utviklingsbank 
(EBRD), S.tid. 2311-2312 (22.2.95). 

2. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om Norge 
støtter et forslag om å selge JO prosent av IMFs 
gullbeholdning for å lette de fattige u-landenes 
gjeldsbyrde, S.tid. 2456-2457 (8.3.95). 

3. Sp.spm. fra Erling Folkvord om Regjeringa for
handler om tollreduksjoner med Sverige etter 
GATT-avtalens artikkel XXIV punkt 5 a, som slår 
fast at inngåelsen av en tollunion ikke skal føre til 
høyere tollsatser, S.tid. 2762-2763 (29.3.95). 
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1995-96 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1996. (Frihandelsavtaler - toll

messige justeringer m.v.; tariffendringer og andre 
regelendringer.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 891-898, 919-922 
(10.11.95). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Handelspolitisk redegjørelse av handelsministe

ren. (Arbeidet i WTO, transatlantisk samarbeid, 
handel og miljø, handel og arbeidstakerrettigheter, 
tiltak mot barnearbeid.) S.tid. 53-59 (12.10.95), 
S.tid. 257-284, 286-289 (debatt 24.10.95). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonven
sjonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 53, ref. S.tid. 3354, Innst. S. 208, S.tid. 
4003-4039, 4091 (10.6.96). 

3. Resultatet av forhandlingene om finansielle tje
nester og bevegelighet for personer i Verdens 
Handelsorganisasjon (WTO) og samtykke til 
undertegning av Annen og Tredje protokoll til 
Generalavtalen om handel med tjenester (GATS). 
(Vedlegg: 1.-2. Annen og tredje protokoll til 
GATS og Norges tilhørende bindingsliste. Proto
kollene i engelsk tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 3096, Innst. S. 237, S.tid. 
4003-4039, 4095 (10.6.96). 
(l forslag fra Sp og SV ikke bifalt.) 
(Jf. FINANSER IV, 2.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hilde Frajjord Johnson om et forslag 

i Verdensbanken om å opprette et gjeldslettefond 
som skal gå til betjening av de fattigste u-landenes 
multilaterale gjeld, S.tid. 313-315 (25.10.95). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om USAs importfor
bud for selskinn, S.tid. 2103-2104 (24.1.96). 

3. Sp.spm. fra Unn Aarrestad om å utsetja iverkse
tjing av WTO-reglane i Noreg til EU-landa har 
handsama desse, for å hindre at dei får rettar i den 
norske marknaden som norske firma ik.kje får i 
EU, S.tid. 2595-2596 (28.2.96). 

4. Sp.spm. fra Per Olaf Lundteigen om påpeking i 
rapport fra den frie faglig internasjonale om nega
tive konsekvenser av frihandel og globalisering av 
økonomien, S.tid. 3536-3537 (15.5.96). 

5. Sp.spm. fra Inger Lise Husøy om Kinas brudd på 
menneskerettighetene, og konsekvenser for norsk
kinesiske handelsforbindelser, S.tid. 3729- 3730 
(29.5.96). 

6. Sp.spm. fra Syver Berge om eit nytt regelverkfor 
offentlege innkjøp som kan gjere det vanskelegare 
for små bedrifter å delta i anbudskonkurransen, 
S.tid. 3890-3891 (5.6.96). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 27. november 1992 nr. 116 om 

offentlige anskaffelser m.v. (Utvidelse av virke
området for nasjonal domstolsbehandling ved 
brudd på WTO-avtalen og andre internasjonale 
avtaler.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 17, lnnst. O. 35, O.tid. 
213-214 (15.2.96), Besl. O. 41, L. tid. 26 (20.2.96). 
Lov av 15. mars 1996. 

2. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern 
m.m. (TRIPS-avtalen). 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 606 (30.9.96). (Ikke behand
let.) 

1996-97 
I. Budsjett-saker: 

l. Tollavgifter for 1997. (Frihandelsavtaler - toll
messige justeringer m.v.) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 889-893, 927- 929 
(15.11.96). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om ei 

ny låneordning (NAB) for Det internasjonale 
valutafondet (IMF). (Mexico-krisa, GAS-ordnin
gen.) 
(Vedlegg: Avtalen om ei ny låneordning med Det 
internasjonale valutafondet. Del l: Vedtak i styret 
i IMF av 27.1.97. Del 2: Forståing om rutinar og 
administrative ordningar for møte mellom delta
karane.) 

St.prp. 50, ref. S.tid. 2905, Innst. S. 196, S.tid. 
3371-3376, 3397-3398 (20.5.97) og bifalt med 
79 mot 30 stemmer. 
(3 forslag ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Internasjonale valutaforhold og verksemda i Det 
internasjonale valutafondet (IMF). (Valutasyste
met i Europa; økonomisk overvåking; Verdens
banken; gjeldslettetiltak overfor u-land, SDR-lån 
til Zambia; IMF s lån til Mexico og Russland.) 
(Vedlegg: l. Medlemslanda sine kvotar, SDR-til
deling og finansiell status overfor IMF per 
30.4.96. 2. Deltakarar og omfang av kredittordnin
~ar i NAB. 3.-4. Fråsegn av finansminister Erik 
Asbrink, Sverige, pva. dei nordiske og baltiske 
landa under møtene i Interimkomiteen 29.9.96 og 
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IMFs årsmøte 1.-3.10.96.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3092, Innst. S. 197, S.tid. 
3371-3376, 3398 (20.5.97). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Resultatet av forhandlingene om grunnleggende 
teletjenester i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) og samtykke til undertegning av Fjerde 
protokoll til Generalavtalen om handel med tje
nester (GATS). 
(Vedlegg: l. Fjerde protokoll til GA TS i engelsk 
og norsk tekst. 2. Norge - bindingsliste. Norges 
tilleggsforpliktelser.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 3092, lnnst. S. 210, S.tid. 
4318, 4398 (18.6.97). 

4. Samtykke til ratifikasjon av Kornhandelkonvens
jonen av l. juli 1995. 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse. 2. Stemmer i henhold til artik
kel 11. 3. Den Internasjonale kornavtale 1995 -
innledning.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 3269, Innst. S. 203, S.tid. 
4325, 4398 (18.6.97). 

5. Endringer i tollavgifter som følge av resultatet av 
forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO) om liberalisering av handel med informa
sjonsteknologiprodukter. 
(Vedlegg: l. Tollnedtrappingstabell. 2. Minister
erklæring om handel med informasjonsteknologi
varer.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 3308, Innst. S. 252, S.tid. 
4554-4619, 4671 (20.6.97). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om de fattigste 

landenes evne til å utvikle en bærekraftig produk
sjon som tema på WTO-toppmøtet, S.tid. 
1362-1363 (27.11.96). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om Regjerin
gens arbeid med å styrke miljøhensyn som går på 
tvers av krav om frihandel, fram mot og under 
WTOs ministerkonferanse i desember, S.tid. 
1518-1519 (4.12.96). 

3. M.spm. fra Magnhild Meltveit Kleppa om å fylgja 
opp innvendingar mot Verdensbanken om at han 
rammar fattige, t.d. gjennom den treårige strategi
planen for Mexico, S.tid. 2066 (22.1.97). 

4. M.spm. fra Anne Enger Lahnstein om innføring av 

en internasjonal avgift på valutatransaksjoner, 
S.tid. 2343-2344 (12.2.97). 
(Jf. sakene 6 og 7.) 

5. M.spm. fra Per Olaf Lundteigen om ønsker om å 
knytte norske kroner til euroen, og hvem som skal 
bestemme den økonomiske politikken som en fel
les valuta og sentralbank krever, S.tid. 2551-2552 
(5.3.97). 

6. M.spm. fra Harald Ellefsen om at Regjeringen går 
inn for internasjonal flyseteavgift og valutatrans
aksjonsavgift som ledd i finansieringen av FN, 
S.tid. 3125-3126 (30.4.97). 
(Jf. sakene 4 og 7.) 

7. M.spm. fra Jan Petersen om internasjonal flysete
avgift og valutatransaksjonsavg~ft som profilsak i 
norsk utenrikspolitikk, S.tid. 3192-3193 (7.5.97). 
(Jf. sakene 4 og 6.) 

8. M.spm. fra Astrid Marie Nistad om utviklinga i 
Latin-Amerika for menneskerettane og i forhold til 
WTO-avtala, S. tid. 3194-3195 (7.5.97). 

9. Sp.spm. fra Marit Arnstad om hvorfor menneske
rettighetsspørsmål ikke ble tatt opp med myndig
hetene i Peru under nærings- og handelsministe
rens besøk i landet, S.tid. 3304-3305 (14.5.97). 

l O. M.spm. fra Erling Folkvord om å gi ei orientering 
om forhandlingane Noreg har deltatt i om ein 
internasjonal avtale om trygging av investeringar, 
også kalla ein global EØS-avtale for investeringar, 
S.tid. 3741-3742 (4.6.97). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern 

m.m. (TRJPS-avtalen). (Beskyttelse av immateri
elle rettigheter.) 
Ot.prp. 73 (1995-96), ref. O.tid. 606 (30.9.96), 
Innst. O. 15, O.tid. 213 - 215, 241-243 (10.12.96), 
Besl. O. 37, L.tid. 20 (17.12.96). Lov av 
20. desember 1997. 
(l forslag fra SV og KrF i Odelstinget sendt Stor
tinget (bifalt).) 

2. Lov om Statens investeringsfond for næringsvirk
somhet i utviklingsland (NORFUND). 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 102, Innst. O. 38, O.tid. 
298-301, 308-310 (12.12.96), Besl. O. 44, L.tid. 
24 (17.12.96). Lov av 9. mai 1997. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget - ingen 
bifalt.) 
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A/A-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), data
kvaliteten i - se SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) 
Il, 5. 

AAN-kontorene (Alternativ til abort i Norge), melding om 
erfaringer med abortloven - se SVANGERSKAP 
(1995-96) Il, 2. 
tilskudd 1994 - se SVANGERSKAP (1993 - 94) I, l; 
(1994-95) I, 2. ; (1995-96) I, 2; (1996- 97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 

ABB Strømmen AS, intensjonsavtale med NSB - se INDU
STRI (1994- 95) Ill, 9. 

Abort, handlingsplan for forebyggende tiltak - se SVANGER
SKAP (1993-94) I, l ; (1994 - 95) I, 2. 
navnelister fra Rikshospitalet til Østre Gravlund - se 
SVANGERSKAP (1996- 97) Ill, 6. 
registrering av seksuell legning ved - se SVANGERSKAP 
(1994-95) Ill, 3. 
reservasjon fra leger i kommunehelsetjenesten mot å hen
vise til- se SVANGERSKAP (1994 - 95) Ill, 6. 

Abortloven, bruk av midler i arbeidet med melding om - se 
DEPARTEMENTER (1995 - 96) Ill, l. 
erfaringene med - se SVANGERSKAP (1993-94) IV, 2; 
(1995-96) Il , 2. 
forslag om tillegg vedr. fosterets menneskeverd - se 
SVANGERSKAP (1994-95) Il, 3. 

Abortmot~tandere, utvisning av tolv amerikanere- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993 - 94) Ill , 16. 

Addis Abeba, Etiopia, etablering av ambassade - se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) Il , 7. 

Administrasjonsdepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1993 - 94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 6; 
(1996-97) 1, 8. 
innlemmelse i nytt Planleggings- og samordningsdeparte
ment- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) l , 31. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 6; (1994-95) Il , 4; (1995-96) Il, 9 og 10; 
(1996-97) Il , 12. 
overført til planleggingsministeren- se DEPARTEMEN
TER (1996- 97) Il, l. 

Adopsjon, avslag på søknad pga. funksjonshemning hos søker 
- se FAMILIE (1993 - 94) lll , 3. 
endr. i fødselspermisjonsordninger - se FAMILIE 
(1993-94) IV, 5. 
flerbarns- , utvidelse av stønadsperiode - se FAMILIE 
(1995-96) IV, l. 
permisjonsrettigheter ved- se FAMILIE (1995-96) l, l. 
ratifikasjon av konvensjon om internasjonal - se FAMILIE 
(1995-96) Il, 4. 
sikkerhet mot barnehandel og kidnapping ved- se FAMI
LIE (1995 - 96) Ill, 2. 
skattefradrag for utgifter - se FAMILIE (1996-97) Ill, 5. 
økt engangsstøtte ved utenlandsadopsjon - se FAMILIE 
(1993-94) I, l. 

Adopsj~nskontor, Stat~ns , budsjett- s.e FAMILIE (1993-94) 
I, l, (1994-95) I, l. (1995-96) I, l, (1996- 97) l , 2. 

Adopsjonspenger, budsjett - se FAMILIE (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 2. 
endr. budsjett - se FAMILIE (1993-94) Il, 2; (1994-95) Il. 
2; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 4. 
endr. i vilkår ved sykdom - se FAMILIE (1993-94) IV, 2. 
til personer som overtar foreldreansvar ved dødsfall - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 12. 

Adopsjonsstøtte, halvering på to år- se FAMILIE (1996-97) 
III, 8. 
ved utenlandsadopsjon - se FAMILIE (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l ; (1996- 97) l, 2; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Adresseavisen, Schibsted-gruppens oppkjøp av eierandeler- se 
MASSEMEDIER (1993 - 94) Ill, l. 

Adventister, bev. til dekning av opphold i aldersinstitusjon for 
-se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

Adventkirkens skole i Bergen, statsstøtte - se PRIV A TSKO-

LER (1994- 95) Ill, 6. 
Advokatbistand i barnevernssaker - se BARNEVERN 

(1995-96) Ill, 2. 
Advokater, disiplinær- og tilsynsordninger for- se DOMSTO

LER (1994-95) IV, 5. 
salærer og fraværsgodtgjørelse - se DOMSTOLER 
(1993-94) IV, l. 

Aegon, konsesjon for oppkjøp av Vital Forsikring AS - se 
FORSIKRING (1995-96) Il, l og 2. 

Afghanistan, hjelp til krigsofre - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 8. 
utsendelse av Gholam-familien fra Norge- se INNV AND
RERE (1996 - 97) Ill, 10, 11 og 12. 

AFIS-tilskudd til kortbaneflyplasser - se LUFTFART 
(1993-94) 111, 27. 
til Notodden lufthavn- se LUFTFART (1994- 95) 11, 5. 

AFP - se Avtalefestet pensjon. 
Afrika, bistand - se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 2; 

(1994-95) l , l og 11, 8; (1995- 96) I, l og Il , l og 8; 
(1996- 97) I, l og Il, 3. 
bistandspolitisk redegjørelse - se UTVIKLINGSHJELP 
(1996-97) Il, 7. 
ratifikasjon av konvensjon om bekjempelse av forørkning 
se UTVIKLINGSHJELP (1995 - 96) Il, 6. 
skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar om sikring av lufttrafikk - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 106. 
utenrikspolitisk engasjement i - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 7. 

Afrikanere, forslag om visumplikt for - se INNVANDRERE 
(1994-95) Il, 9. 

Aftab-saken, opphold på humanitært grunnlag i Norge - se 
INNVANDRERE (1995-96) Il, 6. 

Agder, tap av sau pga. økende gaupebestand - se NATUR
VERN (1995-96) Ill, 7. 

Agder Teater, bev. 1995- se KUNST (1994- 95) I, 2. 
bev. 1997- se KUNST (1996-97) l, 3. 

Agder-fylkene, infrastruktur og næringsutvikling - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996- 97) Ill, 2. 
Nordic Link-utbygging - se SAMFERDSEL (1996-97) 
Ill, l. 
pillebruk og kriminalitet- se HELSEVESEN (1993-94) 
Ill, 17. 

Agder-modellen - se GRUNNSKOLE (1993-94) Il, 5; 
(1994- 95) I, l og Il , 4 og III, l og 9; (1995 - 96) I, 1. 
vurdering i Rattsø-utvalget - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1995-96) I. 2. 

Agenda 21,1okal oppfølging av- se MILJØVERN (1995-96) I, 
l; (1996-97) I, l og Il, 9 og Ill, 2. 

- lokal oppfølging, bev. til Idebanken - se STA TSBUD
SJETTET (1995-96) Il, 15; (1996- 97) I, 31. 
oppfølging av - se MILJØVERN (1994- 95) Il, 4; 
(1995-96) Il, 9; (1996-97) Il, l. 
oversettelse til norsk- se MILJØVERN (1995-96) Ill, 6. 

AIDS, handlingsprogram mot- se SYKDOMMER (1996-97) 
Il, l. 

Airbus-saken, forslag om behandling i kontroll- og konstitu
sjonskomiteen - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1994-95) Il, 2. 

Airport ~orway, engelsk tittel på Luftfartsverkets blad - se 
SPRAK (1995 - 96) Ill, 4. 

Akademikernes Fellesorganisasjon, reklame i TV2 - se 
KRINGKASTING (1994-95) Ill, 7; (1995-96) Ill, 4 og 7. 

AKAN, bev. 1995 - se ALKOHOL (1994-95) l, 2. 
Aker AlS, RGis aksjeoppkjøp - se INDUSTRI (1995 - 96) Il, 5. 
Aker RGI, engasjement i Chile- se FISKERIER (1996-97) 

Ill , 10; UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Ill, 10. 
Aker sykehus, tilbud om lystgass til fødende - se SYKEHUS 

(1994-95) Ill, 7. 
Aker Verdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 

-se INDUSTRI (1993-94) Il, 4. 
Akershus, bemanningsreduksjon ved arbeidskontorer - se 

SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 24. 



Stikkordregister -856 -

etablererstipendmidler - se SYSSELSETTING (1996- 97) 
Ill, 16. 
høgskolen i, stansing av evalueringsprosjekt for Reform 94 
-se SKOLER (1995 - 96) Ill , 9. 
Naturvernforbundets registreringer i skogsområder - se 
NATURVERN (1995 - 96) Ill, 15. 
og Oslo, forslag om plan for forsert kollektivutbygging - se 
SAMFERDSEL (1996 - 97) Il, l. 
og Oslo, interp. om kollektivtrafikkplaner - se SAMFERD
SEL (1996-97) Il, 2. 

Akershus festning, stiftelse for kunst og kultur, tilskudd 1994 -
se FORSVAR (1993-94) l, l. 

Akershus fylkeskommune sender skriv vedr. rutiner for be
handling av statsbudsjettet- se FYLKER (1996-97) Il, 3. 

Akershus regiment, samlokalisering med FOKJV og Trenregi
mentet- se FORSVAR (1995-96) Il, 13. 

Aksjebrev, opphevelse av regler om- se AKSJER (1996 - 97) 
IV, 3. 

Aksjefond for sikring av norsk eierskap i næringslivet, henstil
ling om retningslinjer for et - se INDUSTRI (1995-96) Il, 
l. 
formuesverdsettelse av andeler - se AKSJER (1993-94) 
IV, 2. 

Aksjefondloven, endr. til verdipapirfondloven - se AKSJER 
(1993 -94) IV, l. 

Aksjekapital, minstekrav på 100000 kroner - se AKSJER 
(1996- 97) IV, 3. 

Aksjeloven, (ny), tilbakesendt Regjeringen - se AKSJER 
(1994 - 95) IV, 3. 
endr. i - se AKSJER (1995 - 96) IV, 3. 
endr. i - se POST (1994- 95) IV, l. 
endr. i - se STATSBEDRIFTER (1996- 97) IV, l. 
endr. som følge av EØS-avtalen - se AKSJER (1995 - 96) 
IV, 2. 
henstilling vedr. ikrafttredelse for den nye og den allmenne 
-se STATSBUDSJETTET (1996 - 97) Il , 28. 
namsmyndighet for Statens innkrevingssentral - se 
RETTSVESEN (1993 - 94) IV, 2. 
ny lov - se AKSJER (1996-97) IV, 3. 
regler for innsyn i lederlønnsforhold - se AKSJER 
(1995 - 96) Ill, 3. 

AKSJER . ...... . ..................... . ... . 
Aksjeselskaper, henstilling vedr. opflysningsplikt tilknyttet 

avtaler om særskilte vederlag ti ledere og styre - se 
REGJERINGEN (1995 - 96) Il, l. 
korreksjonsskatt for - se AKSJER (1994-95) IV, l. 
kunngjøring av tvangsoppløsning- se AKSJER (1993-94) 
IV, 4. 
lov om, tilbakesendt Regjeringen - se AKSJER (1994- 95) 
IV, 3. 
omdanning ave-verk til - se ELEKTRISITET (1995 - 96) 
Ill, l. 
skr.spm. fra Erna Solberg om selvangivelse etter konkurs
se (1996 - 97) Dok. 15 , spm. 74. 

Aksjesparing med skattefradrag (AMS), endr. i regler - se 
SKATTEFRADRAG (1994-95) IV, 2; SKATTER 
(1996- 97) IV, Il ; STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 2. 
(AMS), forslag om utvidelse - se SKATTEFRADRAG 
(1993 - 94) Il , 2. 
(AMS), ufrivillig realisasjon - se SKATTER (1996-97) 
IV, 9. 
ekstra kvote for aksjekjøp i Den norske Bank - se BAN
KER (1995-96) Il, 3 og Ill , 5. 

Aksjeutbytte, gjeninnføring av beskatning på - se SKA TIER 
(1995 - 96) Ill, 3. 
godtgjørelsesmetoden for beskatning av - se SKA TIER 
(1994-95) IV, 5. 
lønnsmoderasjon på tross av rekordoverskudd - se AK
SJER (1994-95) Ill , 2. 
Norzink AlS- se AKSJER (1996- 97) Ill, l. 
utbetaling parallelt med mottak av pressestøtte - se AK
SJER (1994-95) Ill, l. 

Aksjon Riktig Takstbruk, videreføring av prosjektet - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Aksjon skoleveg, bev. - se VEGVESEN (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 

Akva Gen AS, innlemming i Statens Pensjonskasse - se ST A
TENS PERSONALPOLITIKK (1994- 95) Il, 3. 
overdragelse av aksjekapital til Lakseavl AlL- se STATS-

BUDSJETTET (1993-94) Il , 6. 
Akvakulturutdanning, oppretthQldelse etter Reform 94 av vi

deregående - se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) 
III , 10. 

Akvatiske organismer, forlengelse av lov om tiltak mot syk
dom- se HAVBRUK (1993-94) IV, l. 
forlengelse og endr. i lov om tiltak mot sykdom hos - se 
HAVBRUK (1995-96) IV, l. 
oppheving av midlertidig lov om tiltak mot sykdom hos -
se HAVBRUK (1996-97) IV, l. 

Alarmer fQr voldstruede kvinner, forsøksprosjekt - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 12. 

Albania, brudd på demokratiske prinsipper ved valg i - se 
UTENRIKSSAKER (1995 - 96) III , 29. 
stabilisering av situasjonen i - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Ill, 5. 

Alcatel Telecom Norway AS, leveranser av telefonsentraler til 
Kina- se UTENRIKSHANDEL (1994-95) III, 15. 

Alders- og sykehjem, bev. til dekning av opphold i institusjo
ner for jøder og adventister - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
hev. til utskriving av unge funksjonshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995 - 96) l , l ; (1996-97) I, l ; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 
etterbetaling av opphold - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) li, 12. 

Aldersdemens, etablering av nasjonalt kompetansesenter - se 
ELDREOMSORG (1996- 97) I, l. 
forslag om et nasjonalt kompetansesenter - se SYKDOM
MER (1994- 95) Il, 2. 
nasjonalt kompetansesenter om - se ELDREOMSORG 
(1995-96) Ill, 2. 

Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn- se ARBEIDSVIL
KAR (1995 - 96) Il, 4. 
ved kinovisning - se KUNST (1993 - 94) IV, l. 

Aldershjem, betaling for opphold i livssynsbaserte- se ELD
REOMSORG (1993-94) Ill , 6. 
brukerrepresentasjon i styret - se ELDREOMSORG 
(1994-95) Ill, 4 og HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
etterbetaling av opphold - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994- 95) 11 , 12. 
handlingsplan for eldreomsorgen - se ELDREOMSORG 
(1996-97) 11 , 5. 
i Haugesund, tvungen undertøy- og pyjamasordning - se 
ELDREOMSORG (1994-95) Ill , l. 

Alderspensjon, avkorting mot arbeidsinntekt - se FOLKE
TRYGD (1996- 97) IV, l og 3. 

Alginater, høsting av tang og tare- se HAVBRUK (1993-94) 
IV, 2. 

ALKOHOL . .. . . . .. ... ........... .... . .. .. 7 
Alkoholavgifter - se SÆRAVGIFTER (1993-94) I , 2; 

(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l ; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; (1996 - 97) l, 31. 
1995, strukturendring- se SÆRAVGIFTER (1994 - 95) I, 
3. 
saldering 1994 -se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) l, 
34. 

Alkoholfrie hoteUer, statens fond, budsjett 1994- se ALKO
HOL (1993-94) l, 3. 
statens fond, budsjett 1995 og endr. i forskrifter - se 
ALKOHOL (1994- 95) I, 2. 

Alkoholfrie overnattings- og serveringssteder, statens fond, 
budsjett - se ALKOHOL (1995-96) I, 2 og 3; (1996-97) l, 
l. 

Alkoholistinstitusjoner, tidligere, bruksendring/avhending -
se FYLKER (1995-96) Il , 12. 

Alkoholloven, endring for å stanse useriøse aktører i restaurant
bransjen- se ALKOHOL (1995-96) Ill, l. 
kriminalisering av hjemmebrentkjøpere -se ALKOHOL 
(1995-96) Ill, 2. 

Alkoholtilsyn, opprettelse av et (proposisjonens forslag ikke 
tatt til følge) - se ALKOHOL (1994-95) Il, 6. 

Allemannsretten, avgift for adgang til Nordkapplatået - se 
NATURVERN (1996-97) III, 16. 
avgiftsbelegging av arealbruk på sjøen - se HA VNEVE
SEN (1995 - 96) Ul, l. 
fiske i Hurdalssjøen- se NATURVERN (1994-95) Ill, 13; 
(1996-97) III, l l. 
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konsekvenser av EØS-avtalen og et eventuelt EU-medlem
skap - se EFTNEU (1993-94) Ill, 13. 
ridning på privat grunn- se NATURVERN (1996-97) III, 
10. 
tilgjengelighet for fiske og jakt - se NATUR VERN 
(1994-95) I, l og Il, 3; (1995-96) Il , 5. 

Allergi og astma hos barn, tiltak mot - se FOLKEHELSE 
(1995-96) Ill , 17. 
og overfølsomhet m.m. , handlingsplan for barn og unge -
se FOLKEHELSE (1993 - 94) Ill, 5. 

Alligatoroppdrett, utredning om - se VETERINÆRVESEN 
(1993-94) Ill , 2. 

Allmennaksjeloven, ny lov- se AKSJER (1996- 97) IV, 3. 
Allmenne aksjeselskap, ny betegnelse for store aksjeselskap -

se AKSJER (1995 - 96) IV, 2. 
Allmennkringkastingsråd, opprettelse av et - se KRINGKAS

TING (1994 - 95) Il , l ; (1995 - 96) Il, 2. 
Almesyke, statlige tiltak mot- se NATURVERN (1993-94) 

Ill, 16. 
Alnabru, vegtrafikk til NSBs godsterminal på - se JERN

BANER (1995-96) Ill, l. 
voldelige sammenstøt i sikh-tempelet - se INNV AND
RERE (1993 - 94) Ill , 12. 

Alstadheim, Håvard, utvalgsleder - se UTVIKLINGSHJELP 
(1995-96) Il, 5. 

Alta, sikring av boligområder i Talvik mot kvikkleire - se 
NATURSKADER (1995-96) Ill, 3. 

Alta Bataljon, krigspensjon for veteranene fra- se TRYGDER 
(1994 - 95) 11 , l og Ill, 15; (1995 - 96) Ill , 8. 

Alta-aksjonen 1981 , skr.spm. fra Paul Chaffey om Forsvarets 
rolle- se (1996-97) Dok. 15 , spm. 93 . 

Alternativ Framtid, bev. - se VITENSKAP (1993 - 94) l, l ; 
(1994-95) l , l ; (1995-96) l , l. 

Alternativ medisin , forskningsprogrammet for - se HELSE
VESEN (1994-95) I, 1; (1995 - 96) l, l ; (1996- 97) I, 1. 
forslag vedr. - se HELSEVESEN (1994-95) 11 , 9. 
styrking av vilkår for- se HELSEVESEN (1995-96) Ill , 
33. 

Alternativ til vold, finansieringsspørsmålet - se FAMILIE 
(1993-94) I, l. 

Aluminiumsindustrien, høyere tollsatser ved et EU- medlem
skap- se TOLL (1994-95) Ill, l. 

Aluscan AS, gjenvinning av saltslagg - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill , 13. 

Alvdal, konsummelk fra Synnøve Finden Meierier NS - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) 111, 7. 

Alvdal kommune sender skriv om kommunenes økonomiske 
handlingsrom- se KOMMUNER (1996-97) 11, 10. 

Alzheimer, henstilling om medisiner på blå resept- se SYK
DOMMER (1996-97) Il , 4 . 

Amalgam, bruk av andre materialer ved tannfyllinger - se 
HELSEVESEN (1994-95) Ill, 4. 
bruk av tannfyllingsmaterialer for nyresyke, barn og gra
vide- se HELSEVESEN (1995-96) Ill , 7 og 43. 
forsla~ vedr. trygderefusjon til pasienter med dokumentert 
allergt- se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
fra tannlegekontorer, returordninger for - se FORURENS
NING (1993 - 94) III, 23. 
skr.spm. fra Eva R. Finstad om utredning- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 140. 
trygderefusjon til pasienter med dokumentert allergi - se 
HELSEVESEN (1996- 97) Ill, 22. 

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), bev. 
1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Ambassadeområder, vern av- se RETTSVESEN (1994-95) 
IV, 4 . 

Ambassader, endr. i Midtøsten - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 
endr. i Norges utenriksrepresentasjon - se UTENRIKSSA
KER (1995 - 96) Il , 9; (1996-97) Il, 7. 
etablering i Abbis Abeba, Etiopia- se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 7. 
flytting i Israel fra Tel A viv til Jerusalem- se UTENRIKS
SAKER (1993-94) Ill, 14. 
opprettelse i Hanoi, Vietnam - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) I, l. 
opprettelse i Sarajevo og omgjøring av diverse stedlige 
representasjoner- se UTENRIKSSAKER (1996-97) I, l. 
Øst-Afrika- se STATSBUDSJETTET (1993-94) l , 34. 

Ambulansebåttjeneste for helsepersonell, organisering og fi
nansiering- se HELSEPERSONELL (1995-96) I, l. 

Ambulansetjenester, flytting av fly fra Brønnøysund til Vær
nes- se HELSEVESEN (1996-97) III , 7. 
legebemanning ved ambulanseflyet i Nord-Norge - se 
HELSEVESEN (1993-94) Ill, 5. 
samarbeidsbegrensninger med andre nødetater pga. taus
hetsplikt - se HELSEVESEN (1994- 95) Ill, 19. 

AMEC, militært miljøsamarbeid i Arktis - se FORURENS
NING (1996-97) Il, 2. 

Amerikan~re, utvisning av tolv abortmotstandere- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94). Ill, 16. 

AMK-sentraler (akuttmedisinske kommumkasjonssentraler)
se REDNINGSTJENESTE (1994- 95) Il, l. 

Ammehjelpen, bev. 1997 - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il , 28 . 

Amnesty International, møteplass for handels- og menneske
rettighetsspørsmål - se MENNESKERETTIGHETER 
(1996-97) Ill , 10. 

Amoco/Noco-gruppen, forlik med staten - se DEPARTE
MENTER (1996- 97) Il, 7. 

Amortiseringstilskudd til psykiatribygg, skr.spm. fra Per Olaf 
Lundteigen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 37. 

AMO (Arbeidsmarkedsopplæring), granskning av gjennom
førte kurs- se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 4. 
1994 - se SYSSELSETTING (1993 - 94) I, l. o 

arbeidsgiveransvar for lærere - se ARBEIDSVILKAR 
(1993-94) Ill , 17. 
bruk av midler ved ansettelse av lærlinger - se SYSSEL-
SETTING (1993-94) Ill, 3. o 

forholdet til Reform 94 - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) I, l. 
igangsetting av kurs- se RIKSREVISJONEN (1994 - 95) 
Il, 6. 
retningslinjer for kvalifiseringstiltakene- se STA TSBUD
SJETTET (1993-94) I, 34. 

AMO-sentrene, bev. til ivaretakelse av statens arbeidsgiveran
svar- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
regnskapsrutiner - se RIKSREVISJONEN (1995 - 96) Il , 4. 
økonomi- og regnskapsrutiner - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

AMS (Aksjesparing med skattefradrag), ekstra kvote for aksje
kjøp i Den norske Bank- se BANKER (1995-96) Il , 3 og 
m, 5. 
endring i regler - se SKATTEFRADRAG (1994- 95) IV, 2 
og STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2. 
forslag om utvidelse- se SKATTEFRADRAG (1993 - 94) 
Il , 2. 

Anbud i arbeid innenfor havnetjenesten - se HAVNEVESEN 
(1995-96) l , l; (1996-97) I, l. 
i eldreomsorgen- se ELDREOMSORG (1996- 97) Il , 5. 
i riksvegfergedrift - se VEGVESEN (1996-97) Il , 8 . 
i rutetransport, fastsettelse av forskrifter - se SAMFERD
SEL (1993-94) Ill , 2. 
i rutetransporten, inndragning av midler fra fylkeskommu
nene etter mnføring av- se SAMFERDSEL (1995 - 96) l, l. 
i rutetransporten, innsparingspotensialet - se SAMFERD
SEL (1994-95) I, l. 
i rutetransporten, iverksettelsestidspunkt- se SAMFERD
SEL (1993-94) I, l. 
statlige byggherrers tidsfrister - se STATSEIENDOM
MER (1996-97) Ill, 5. 
utsetting av kommunale tjenester - se KOMMUNER 
(1995 - 96) Il, 23; LOKALFORVALTNING (1996-97) Il, 
8. 

Anbudsordning for kollektivtrafikk- se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1994-95) I, l; (1995-96) I, 2. 

Andebu, Stiftelsen Hjemmet for Døve - se SPESIALSKOLER 
(1993-94) I, l. 

Andebu kommune, ridning på et ridesenters naboeiendommer 
-se NATURVERN (1996- 97) Ill, 10. 

Andenes, overføring av inkassooppgaver til Telenor Media i 
Oslo- se TELEVERKET (1995-96) Ill, 3. 

Andenæs, Henri\<, etterlønnsavtale med LOOC - se AR
BEIDSVILKAR (1993-94) Ill, 8. 

Andersen, Asbjørn , tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 
2721 (23.3.94). 

Andersen, Liv Marie, tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 
2901 (15.4.97). 

Andersen, Magnus Kristoffer, tidl. stortingsrepr., minnetale 
over, S.tid . 1871 (12.1.95). 

Andrawes, Souhaila, betaling av evt. fengselsutgifter - se 
DOMSTOLER (1995-96) III, 3. 
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forslag om ikke soning i Norge - se DOMSTOLER 
(1996-97) Il, l. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om soning i Norge - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 143. 

Andøy kommune sender skriv vedr. saldering av statsbudsjet
tet- se KOMMUNER (1996-97) Il, 14. 

Andøya rakettskytefelt, lån og tilskudd fra SND - se RIKS
REVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
varslingsrutiner ved oppskytinger- se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 16. 

Anestesileger, tillatelse til å forskrive Imigran - se HELSE
PERSONELL (1994-95) Ill, 3. 

Angola, hjelp til krigsofre- se UTENRIKSSAKER (1993 - 94) 
Il, 8. 
tiltak for å avverge hungerskatastrofen i - se UTVIK
LINGSHJELP (1993-94) Ill, 5. 

Angrepille, skr.spm. fra Signe Øye om reseptfritt salg - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 58. 

Anke i barnetrygdsaker- se BARNETRYGD (1995 - 96) IV, l. 
Ankeutvalg for refusjon av høykostmedisinsk behandling i 

utlandet- se HELSEVESEN (1994-95) Il, l. 
Ankeutvalget, avvikling av - se TRYGDER (1996 - 97) IV, 7. 
Annonsepolitikk, retningslinjer for statlig- se STA TSADMI

NISTRASJON (1994-95) Ill, 5. 
Anoreksi - se Spiseforstyrrelser. 
ANSA, bev. 1997- se STUDIEFINANSIERING (1996 - 97) I, 

l. 
Ansettelsesvern, best~mmelser om midlertidige tilsettinger- se 

ARBEIDSVILKAR (1994-95) Il , 6 og Ill, 4 og 10 og IV, 
l; (1995 - 96) IV, l. o 

Telenors innleie av vikarer - se ARBEIDSVILKAR 
(1995-96) Ill, l. 

Anskaffelsesvirksomhet i Forsvaret - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 12. 

Anstalt for innsatte med atferdsavvik, bev. til opprettelse - se 
FENGSLER (1993-94) Il, l. 

Ansvarsforsikring for fritidsbåter, henstilling om innføring
se SIKKERHET TIL SJØS (1995 - 96) Il, 3. 

Ansvarskonvensjonen 1969, ansvar ved oljesølulykker - se 
SJØFART (1994- 95) IV, l. 

Ansvarsreformen -se HVPU-reformen. 
Antarktis, norsk deltakelse i uregulert fiske - se INTERNA

SJONALT SAMARBEID (1996-97) III, 15. 
Antibiotika i for, forslag (bifalt) - se FOLKEHELSE 

(1996- 97) Il, 10. 
bruk i husdyrproduksjon- se HUSDYRBRUK (1995-96) 
Il , l og Ill, 9; (1996-97) Il, 3. 

Antibiotikaresistens hos bakterier i kjøtt, kontroll av - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995 - 96) Il , 5 og Ill, 8 og 
10. 
hos bakterier, tiltak mot - se FOLKEHELSE (1995-96) 
Ill , 13 . 
i genmanipulerte produkter, forslag om forbud mot enstem
mig bifalt- se FOLKEHELSE (1996-97) Il, 8, 10 og Il. 
skr. spm. fra Kristin Halvorsen om forbud mot genmanipu
lerte produkter- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 157. 

Antidumpingsaker, saksbehandhngsregler for - se TOLL 
(1994-95) Il, 3. 

Antidumpingtiltak fra EUs side, støttebehov for norske bedrif
ter- se EFT NEU (1996-97) 11, 21. 

Antipersonellminer, arbeid for totalforbud mot - se FOR
SVARSMATERIELL (1995-96) Ill, 8. 
internasjonal konferanse om - se FORSV ARSMA TERI
ELL (1995-96) lll, 7. 
norsk tilslutning til revidert landmineprotokoll - se FOR· 
SV ARSMA TERIELL (1996-97) Il, 3. 
totalforbud mot- se FORSV ARSMATERIELL (1994- 95) 
Il, 5 og Ill, l. 

Antirasistisk Senter, driftsstøtten til - se INNVANDRERE 
(1995 - 96) Ill, 12. 
tilskudd 1997- se INNVANDRERE (1996-97) I, 3. 

Apotek, mangel på farmasøyter- se HELSEVESEN (1995-96) 
III, 39. 

Apotekavgift, budsjett- se SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 3; 
(1994-95) l, 2; (1995-96) l , 2; (1996-97) I, 2. 

Apotekavgiftsfondet, avvikling se HELSEVESEN 
(1996-97) I, l. 
b~dsjett- se HELSEVESEN (1993-94) I, l; (1994-95) l, 
l , {1995 - 96) I, l. 
endr. budsjett 1996 - se ST A TSBUDSJETTET (1995 - 96) 
Il , 15. 

opphør av- se HELSEVESEN (1996-97) IV, 4. 
Apotekdekning, anmodning til Regjeringen om god - se 

STATSBUDSJETTET (1993-94) U, 7. 
Apoteketaten, lov om avtalefestet pensjon - se ST ATENS 

PERSONALPOLITIKK (1993-94) IV, l. 
Apoteketatens pensjonsordning, administreringen av - se 

RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 10. 
budsjett - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 
endr. budsjett 1995 - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1995 - 96) Il, 4. 

Apotekloven, endr. - se HELSEVESEN (1993 - 94) IV, 3; 
(1996-97) IV, 4. 

Apotekutsalg, følger av prisøkninger på medisiner - se HEL
SEVESEN (1994-95) Ill , 20. 
i Larvik- se HELSEVESEN (1994-95) Ill, 13 . 

Apotekvesenet, budsjett 1994 - se HELSEVESEN (1993-94) 
I, l. 
budsjett 1995 og omlegging til mer kostnadsriktige avanser 
-se HELSEVESEN (1994-95) I, l. 
budsjett 1996 og gjennomgang av legemiddelfeltet - se 
HELSEVESEN (1995-96) I, l. 
budsjett 1997- se HELSEVESEN (1996 - 97) I, l. 
endr. budsjett 1996- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 4. 
forskrifter om grossistvirksomhet i forbindelse med EØS
avtalen- se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 9. 

A-pressen, pressestøtte etter engasjement i aksjemarkedet- se 
MASSEMEDIER (1993-94) Ill, 7. 
pressestøtte parallelt med aksjeutbytteutbetaling- se MAS
SEMEDIER (1994-95) Ill, 4. 

Aracruz Cellulose i Brasil, landkrav fra indianere- se MEN
NESKERETTIGHETER (1996-97) Ill, 11. 

Arafat, Yassir, holdning til Hamas-terrorist- se UTENRIKS
SAKER (1995-96) Ill , 15. 
Nobels fredspris 1994, ref. S.tid. 355 (20.10.94) og vedlagt 
protokollen. 
påstand om bistandsmidler på personlig konto - se 
UTVIKLINGSHJELP (1996-97) III , 2. 

Arbeid, Produksjon og Opplæring i Moss, kursstøpad for 
praksisplass ved elevbedriften - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1996- 97) Ill, 5. 

Arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrajcter, ratifikasjon 
av ILO-konvensjon - se ARBEIDSVILKAR (1995-96) Il, 
2. 

Arbeiderkulturminner, sikring av - se KULTURVERN 
(1994- 95) l, 2; (1995-96) I, 2. 

Arbeidernes Edruskapsforbund, bev. 1995- se ALKOHOL 
(1994-95) I, 2. 
bev. til prosjektet «Tiltak for arbeidsledige» - se SYSSEL
SETTING (1996- 97) I, l. 

Arbeiderpartiet, bruk av statsapparatet i partipolitisk arbeid -
se POLITISKE PARTIER (1994-95) 11, 2 og 3. 
pressestøtte til A-pressen - se POLITISKE PARTIER 
(1995-96) III, 2. 
påstand om samrøre stat, næringsliv, forskning og person
lige interesser - se POLITISKE PARTIER (1996- 97) lll, 
l. 
tildeling av kunstnerstipender- se POLITISKE PARTIER 
(1994-95) Ill, 2. 

Arbeidsavtaler, besteJlUllelser om midlertidige tilsettinger - se 
ARBEIDSVILKAR (1994-95) Il, 6 og Ill , 4 og 10 og IV, 
l. o 

i helsetjenesten i Forsvaret - se ARBEIDSVILKAR 
(1994-95) Il , 7. 
inngåelse av skriftlig - se ARBEIDSMILJØ (1996- 97) IV, 
l. 
nye regler SOI\1 følge av tilpasning til EU-direktiv- se AR· 
BEIDSVILKAR (1993-94) IV, 2. 

Arbeidsdag, forslag om forsøk med 6-timers - se ARBEIDS
VILKAR (1993-94) Il, l og 2. 
~~øveprosjekt med 6-tirners- se TRYGDER (1993 - 94) l, 

Arbeidsdeling for å redusere ledigheten, forslag om - se SYS
SELSETTING (1994-95) Il, 8. 
framfor økt kjøpekraft, henstilling om prioritering ved ta
riffoppgjørene - se FORBRUKERSAKER (1996-97) Il, l. 
med arbeidsløse, gjennomføring av dansk modell i Norge
se SYSSELSETTING (1993-94) Ill, 7. 

Arbeidsdirektoratet, bruk av eksterne edb-konsulenter - se 
RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, 4. 
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konstitusjonelle antegnelser 1993- se RIKSREVISJONEN 
(1994- 95) Il, 6. 
omprioritering fra unge til voksne arbeidsledige - se SYS
SELSETTING (1994-95) Ill, 9. 
oppfølging av unge mellom 16 og 19 år etter Reform 94 - se 
SYSSELSETTING (1993 - 94) Ill, 20. 

Arbeidsformidling, drøfting i ILO-komite av privat- se SYS
SELSETTING (1995-96) Il, l. 
forslag om privat - se SYSSELSETTING (1995-96) li, l 
og 2. 
helsepersonell- se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 9. 
nytt system for europeisk - se SYSSELSETTING 
(1993 - 94) IV, 2. 
privat utleie av helsepersonell - se SYSSELSETTING 
(1996-97) III, 19. 
privat, regler for sjefer og vanlig arbeidskraft - se SYS
SELSETTING (1996-97) Ill, 4. 

Arbeidsforskningsinstituttet, budsjett - se ARBEIDSLIV 
(1993-94) l , l; (1994- 95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) l, 
l. 

Arbeidsgiver, forslag om skattefradrag for betaling av ansattes 
medisinske behandling - se SKATTEFRADRAG 
(1993 - 94) IV, 2. 

Arbeidsgiveravgift, differensiert, opprettholdelse med et norsk 
EU-medlemskap- se AVGIFTER (1993-94) Ill, 2. 
endr. i soneinndelingen - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993 - 94) Il, 5. 
for arbeid utført i utlandet- se TRYGDER (1996-97) IV, 
6. 
for lærlinger på kontrakt, oppheving av fritak for - se 
SKATTER (1996-97) IV, 9; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 
forslag om fritak ved samlet lønnsutbetaling inntil 
kr 30000 pr år - se AVGIFTER (1995-96) Il, l. 
fritak for utenlandske diplomatiske representasjoner - se 
FOLKETRYGD (1995 - 96) IV, l. 
i EØS av differensiert - se AVGIFTER (1996-97) Ill, l; 
DISTRJKTSUTBYGGING (1996-97) Il, 3. 
lærlinger på kontrakt, forslag om fritak (bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
reduksjon- se NORGES BANK (1996-97) Ill, 3. 
reduksjon 1995- se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 
27. 
Riksrevisjonens antegnelse til fastsettelse og kontroll - se 
AVGIFTER (1996- 97) Il , l. 
småbedrifter, henstilling vedr. fritak eller reduksjon i start
fase- se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) l , l. 
soneinndeling av - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) Ill, 5. 
til folketrygden - se AVGIFTER (1993 - 94) I, l og 3; 
(1994- 95) l, l og 2; (1995-96) I, l og 3; (1996- 97) l, 1 og 
3. 

Arbeidsgiveravgiftssoner se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 

Arbeidsgiverkontroll, Riksrevisjonens antegnelse til den sted
lige- se RJKSREVISJONEN (1996-97) Il, 3. 

Arbeidskonferanse, Geneve 1994, den 81. internasjonale- se 
ARBEIDSLIV (1995-96) Il, l. 
Geneve 1995, den 82. internasjonale - se ARBEIDSLIV 
(1995 - 96) Il , 6. 
Geneve 1996, den 83 . internasjonale- se ARBEIDSLIV 
(1996-97) Il , 2. 

Arbeidskontorer, bruk av Vika~lass for arbeidsledige - se 
SYSSELSETTING (1995-96) Ill, 3. 
dagpenger etter oppsigelse grunnet manglende tariffavløn
ning- se SYSSELSETTING (1996-97) lll, 6. 
dagpenger etter oppsigelse, skr.spm. fra Erling Folkvord 
se (1996- 97) Dok. 15, spm. 144. 
kontrollrutiner og utbetalinger ved- se SYSSELSETTING 
(1993-94) Ill, 24. 
praktisering av regelverk for dagpenger- se SYSSELSET
TING (1996- 97) Ill, 10. 
problemer for arbeidsledige med egne forretningsideer - se 
SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 26. 
redusert bemanning- se SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 
8 og 24. 
samordning med trygdekontor og sosialkontor - se SYS
SELSETTING (1994-95) Ill, 27. 

Arbeidskontrakter, ratifikasjon av ILO-konvensjon om arb$!i
derklausuler i offenthge - se ARBEIDSVILKAR 
(1995-96) Il, 2. 

Arbeidsledighet blant innvandrere, forslag om å gjennomgå 
kriterier for kompetansegodkjenning (bifalt) - se INN
VANDRERE (1996-97) l, 3. 
blant innvandrere, forslag vedr. kompetansegodkjenning 
(bifalt)- se INNVANDRERE (1996-97) Il, 10. 
blant innvandrere- se !NNV ANDRERE (1994-95) Ill, 21. 
blant kvinner, kartlegging av årsaker til økning - se SYS
SELSETTING {1995- 96) I, l. 
blant ungdom, tiltak mot - se SYSSELSETTING 
(1993-94) Il, 4. 
forslag om arbeidsdeling som tiltak mot - se SYSSELSET
TING (1994- 95) Il, 8. 
forslag vedr. dagpengeregler og utdanningsmuligheter i 
ledighetsperioden - se SYSSELSETTING (1995-96) Il, 7. 
henstilling om kritisk gjennomgang av statistikk - se SYS
SELSETTING (1995-96) Il, 15. 
tiltak for ytterligere reduksjon - se SYSSELSETTING 
(1996-97) Ill, 4. 
sammenheng med dårlige levekår - se KOMMUNER 
(1994-95) Il, 10. 
utenlandske sesongarbeidere i jord- og hagebruksnæringen 
- se SYSSELSETTING (1994- 95) Il, 6 og Ill, 22. 
ved et EU-medlemskap, påstand om mindre- se SYSSEL
SETTING (1994 - 95) Ill, l. 

Arbeidsledighetstrygd - se Dagpenger. 

ARBEIDSLIV......... . . . .. .. ...... .. ..... 12 
Arbeidsmarkedsbedrifter, nytt støtte- og styringssystem - se 

RJKSREVISJONEN (1994-95) Il, 4. 
rammevilkår og støttesatser - se SYSSELSETTING 
(1996-97) l, l. 
sikring av arbeid for yrkeshemmede - se SYSSELSET
TING (1995-96) I , l ; (1996-97) Ill, 11. 
støtte til- se RIKSREVISJONEN (1995 - 96) Il, 4. 
yrkeshemmedes opptjening av dagpengerettigheter - se 
SYSSELSETTING (1996- 97) Ill, 14. 

Arbeidsmarkedsetaten, budsjett - se SYSSELSETTING 
(1993 - 94) l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 
l. 
edb-sikkerheten- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, 4 . 
endr. budsjett 1996 - se SYSSELSETTING (1996-97) Il , 
2. 
lønnstilskudd til bordellvirksomhet - se SYSSELSET
TING (1994-95) Ill, 18. 
oppfølging av prosjektet OSKAR - se SYSSELSETTING 
(1994-95) Ill, 7. 
prosjektet «Ungdom i arbeid>> i Orkdal- se SYSSELSET
TING (1994-95) Ill , 17. 
prosjektet Telemark kompetanse- og næringsunion - se 
RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
redusert bemanning - se SYSSELSETTING (1994- 95) Ill, 
8 og 24. 
samarbeidsavtale med sosialetaten - se SYSSELSETTING 
(1994-95) Ill, 33. 

Arbeidsmarkedsopplæring og næringslivets kompetansebe
hov- se SYSSELSETTING (1995-96) Ill, 7. 

Arbeidsmarkedspolitikken - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 2 og 34; (1994-95) I, 2 og 27; (1995-96) l, 2; 
(1996-97) l, 2 og 31. 

Arbeidsmarkedstiltak, bruk av Vikarplass for arbeidsledige
se SYSSELSETTING (1995 - 96) Ill, 3. 
budsjett- se SYSSELSETTING (1993-94) I, l ; (1994-95) 
I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l ; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
dagpenger basert på lønn fra - se SYSSELSETTING 
(1994-95) Ill, 25. 
endr. budsjett - se SYSSELSETTING (1995-96) Il, 6; 
(1996-97) Il, 2; STATSBUDSÆTTET (1996-97) Il, 28. 
fleksibel bruk av midlene - se SYSSELSETTING 
(1996-97) Il, l. 
oppsigelsesfrister ved tilsetting i - se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) IV, l. 
opptjeningsgrunnlag for dagpenger - se SYSSELSET
TING (1996-97) Ill, 13. 
prioritering mellom vanskeligstilte grupper - se SYSSEL
SETTING (1994-95) Ill, 9. 
Regjeringens forslag om økte bev. ikke bifalt- se STATS
BUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15. 
skr. spm. fra Kristin Halvorsen om tiltaksgarantien for 
langtidsledige - se (1996-97) Dok. 15, spm. 159. 
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tiltaksgaranti etter endt dagpengeperiode - se SYSSEL
SETTING (1995-96) Il, 14. 
tiltaksgarantien for langtidsledige- se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 159. 
utvidet myndighet til å gi forskrifter om- se SYSSELSET
TING (1996-97) IV, l. 

ARBEIDSMILJØ .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 15 
Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter ved 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene i - se ARBEIDSMIL
JØ (1995-96) Ill, 3. 
bestemmelser om lærlinger - se ARBEIDSMILJØ 
(1995 - 96) Ill, 5. 
bestemmelser. ved virksomhetsoverdragelse - se AR
BEIDSVILKAR (1993-94) Ill, 7. 
endr. i- se ARBEIDSMILJØ (1994-95) IV, l. 
endr. i- se BARN (1996-97) IV, 2. 
endr. i- se BYGNINGSVESEN (1994-95) IV, 2. 
endr. i- se FAMILIE (1993-94) IV, 5. 
endr. i- se TRYGDER (1993-94) IV, 2; (1996 - 97) IV, 3 
og 5. 
endr. i § 58A- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) IV, l. 
endr. som følge av EU-direktiver - se ARBEIDSMILJØ 
(1993-94) IV, l. 
endr., skr.spm. fra John I. Alvheim - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 29. 
forslag om endr. i §46- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) 
Il, 5. 
forslag om endr. vedr. tillatt overtid- se ARBEIDSMILJØ 
(1994- 95) 11, 6; (1995-96) li. 3. 
forslag om gyldighet for studenter- se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) Il, 5; (1995-96) li, 5. • 
forslag til endr. av § 58A - se ARBEIDSVILKAR 
(1995 - 96) IV, 1. 
Forsvarets unntak fra kap. X - se ARBEIDSMILJØ 
(1996 - 97) Il, 6. 
mangelfull merking av bremsesystemer på lokomotiver 
se ARBEIDSMILJØ (1994 - 95) Ill, 4. 
Oljedirektoratets tilsynsvirksomhet- se OLJE (1993 - 94) 
I, 2. 
overtidsbestemmelser, skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar- se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 16. • 
søndagsåpne biblioteker - se ARBEIDSVILKAR 
(1996-97) III, 5. 

Arbeidsoppdrag i hjemmet, private, endr. i skatte- og avgifts
plikt- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 2. 

Arbeidsplasser, tilpassing til EU-direktiv om minimumsfor
skrifter for sikkerhet og helse ved mobile- se ARBEIDS
VILKAR (1993-94) IV, 2. 

Arbeidsreiser, beskatning av dekning av drosjebruk i Regjerin
gen og statsforvaltningen - se SKATTER (1995 - 96) Ill, l. 
beskatning av reisedekning ved overtidsarbeid m.v. - se 
SKATTER (1995-96) Il, 7 og 10. 
forslag om å vurdere forenklinger/sjablongregler for fra
drag (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 2. 
regelverket for skattefritak - se SKATTER (1996-97) IV, 
2. o 

Arbeidsretten, budsjett - se ARBEIDSVILKAR (1993-94) I, 
l; (1994- 95) l, l; (1995-96) l, 2; (1996 - 97) l, 2. 

Arbeidssamvirketiltak, tilskuddsforvaltning - se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il, 4. 

Arbeidssøkendes interesseorganisasjon (ASI), tilskudd 1994 
-se SYSSELSETTING (1993-94) l, 1. 

Arbeidstakere, forslag om lov om fri organisasjonsrett for- se 
ARBEIDSVILKAR (1996 - 97) IV, 2. 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om konsernfaglig 
samarbeid- se ARBEIDSLIV (1995-96) Il, 3. 
midlertidig arbeidstillatelse til utenlandske- se ARBEIDS
LIV (1996-97) Il, 3. 
omsorgsarbeidere definert som oppdragstakere - se AR-
BEIDSLIV (1996-97) Ill, 3. • 

Arbeidstid, endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSVILKAR 
(1994-95) Il, 8 og IV, l; (1995-96) Il, 8. 
fo~ 6-åringspersonalet ved Reform 97 - se ARBEIDSVIL
KAR (1996-97) III, 4. 
forskjell i kvinnepominerte og mannsdominerte yrker - se 
ARBEIDSVILKAR (1994-95) lll, 17; (1996-97) Ill, 2. 
forslag om likestilling av tredelt turnus med skiftarbeid- se 
ARBEIDSVILKAR (1996 - 97) Il, 6. 
innlemming i EØS-avtalen av direktiv om vern av unge 

personer og organisering av - se ARBEIDSVILKÅR 
(1996-97) Il, 3. 

Arbeidstidsavtale for lærere, forlengelse av elevenes skoleår
se SKOLER (1993-94) Ill , 6. 
for lærere, tolking av ny- se SKOLER (1993-94) III, Il. 

Arbeidstidsbestemmelser, tiltak mot ulovlig overtid- se AR
BEIDSMILJØ (199~-94) l, I; (1994-95) I, l; (1995-96) l, 
l; ARBEIDSVILKAR (1994-95) Ill , 15. 

Arbeidstillatelse for flyktninger uten asyl/oppholdstillatelse -
se ARBEIDSLIV (1996-97) Ill, 4. 
for kinesiske kokker i Arendal - se ARBEIDSLIV 
(1994-95) Ill, l. 
for utlendinger til sesongarbeid - se SYSSELSETTING 
(1994-95) Il, 6 og Ill, 22. 

Arbeidstilsyn for ikke-kommersiell tjenestesektor, ratifikasjon 
av protokoll til ILO-konvensjon - se ARBEIDSLIV 
(1995-96) Il, 6. 

Arbeidstilsynet, budsjett- se ARBEIDSMILJØ (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995 - 96) l, l. 
budsjett 1997, ny strategisk plan - se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) l, l. 
endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) IV, l. 
kontroll med overtidsbruk - se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) Ill, l l. 
laboratorium i Narvik - se RIKSREVISJONEN (1994-95) 
Il, 6. 
sanksjonsmuligheter ved brudd på arbeidstidsbestemmel
sene- se ARBEIDSMILJØ (1995-96) Ill, 3. 
utnevning av ny direktør- se REGJERINGEN (1994-95) 
Il. 5. • 

Arbeidstvistloven, endr. i - se ARBEIDSVILKAR (1995-96) 
IV, 3. • 
forslag til endr. i- se ARBEIDSVILKAR (1996-97) IV, l. 

Arbeidsutleie, bruk av kortidskontrakter - se SYSSELSET
TING (1993-94) Ill, 5. 

ARBEIDSVILKÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Arcus AS, private aksjonærer i datterselskaper og ESA- gjen

nomgang av finansiering - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 
statsaksjeselskap utskilt fra AlS Vinmonopolet - se 
ALKOHOL (1995-96) Il, 2. 
tapperivirksomheten i Trondheim - se ALKOHOL 
(1996-97) Ill, 5. 

Arealdisponering i landbruket (ny jordlov)- se LANDBRUK 
(1994-95) IV, 2. 

Arealpolitikk, melding om - se LOKALFORVALTNING 
(1996-97) 11, 7. 

Aremark kommune, næringsfond til - se V ASSDRAGSRE
GULERING (1993-94) Il, 2. 

Arendal, arbeidstillatelse for kinesiske kokker - se ARBEIDS
LIV (1994-95) Ill, l. 

Arend.fll politidistrikt, omgjøring av stillinger- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994- 95) Ill, 17. 

Arendal politikarpmer, bemanningssituasjonen ved - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 15. 

Arendal-Nelaug-banen, elektrifiseringen av - se JERN
BANER (1993 - 94) Ill, 15. 

Arendalsbanen, forskotcring av elektrifisering - se JERN
BANER (1994-95) 11, l. 

Arendalsvassdraget, kalking av Fyresvatn- se FORURENS
NING (1996-97) III, 21. 

Ariane 5, deltakelse i ESAs videreutviklingsprogram for bære
raketten- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 10. 

Arkitekter, bygningsrådenes tilgang på faglig kompetanse - se 
KOMMUNER (1993-94) III, 21. 

Arkitekthøgskolen i Oslo, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l; (1994- 95) I, 1; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Arkitektutdanning, Bergen Arkitekt Skole som faglig- peda
gogisk alternativ- se HØGRE UTDANNING (1994-95) 
Il, 15. 

Arkivformål, budsjett - se KUL TUR VERN (1993-94) l, l; 
(1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l; (1996- 97) I, l. 

Arktisk Råd, samarbeidsorgan mellom arktiske stater - se 
NORDISK SAMARBEID (1996-97) Il, l. 

Arktiske konferansen, sluttdokument fra den- se NORDISK 
SAMARBEID (1993-94) Il, 2. 

Arnanipatunnelen, sambandsproblemer ved ulykke i - se 
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KOMMUNIKASJON (1995-96) Ill, 2. 
Arnkvernkrysset i Ringsaker kommune - se VEGVESEN 

(1994-95) Ill, 4. 
Arntzen, Arthur, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 

2901 (15.4.97). 
Arrestforvoarere, opprettelse av stillingshjemler - se POLITI 

OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 

Arveavgift- se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 
3; (1995 - 96) l, I; (1996-97) I, l. 
antegnelser vedr. saksrestanser - se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, 4. 
evaluering av skattereformen - se SKATTER (1994 - 95) 
IV, 5. 
rammevilkår for aktivt eierskap og familiebedrifter - se 
SÆRAVGIFTER (1996-97) Il, 3. 
saksrestanseutvikling ved skattefogdkontorene- se RIKS
REVISJONEN (1994- 95) Il , 6. 

Arveavgiftsloven, endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) IV, l. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 15. 

Arveloven, endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) IV, l. 
ASA - se Allmenne aksjeselskap 
AsDF - se Det asiatiske utviklingsfond 
Aserbajdsjan, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 

SKA TTEAVTALER (1995-96) Il , 6. 
Asfaltstøv, asbestholdig- se VEGVESEN (1993-94) Ill, 4. 
Ashton Mining Ltd., prospektering etter mineraler i Finnmark 

-se BERGVERK (1993-94) Ill, 4 og 7. 
Asia, bev. til særskilte miljøtiltak - se UTVIKLINGSHJELP 

(1994-95) Il, 8. 
bistand - se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) l, 2; 
(1994-95) I, l og Il , 8; (1995-96) l, l og Il, l; (1996 - 97) l, 
l. 
interp. om utfordringer som følge av økonomisk «eksplo
sjon»- se UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Il, 10. 
menneskerettighetsspørsmål, samhandel og bistand - se 
UTENRIKSSAKER (1996-97) Il , 2. 
tilskudd til særskilte miljøtiltak- se UTVIKLINGSHJELP 
(1995-96) I, l. 

Asiabanken - se Den asiatiske utviklingsbanken. 
Asia-planen - se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, l; 

UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Il, 7. 
ASI (Arbeidssøkendes interesseorganisasjon), tilskudd 1994 -

se SYSSELSETTING (1993-94) I, l. 
Asker-Skøyen, nytt dobbeltspor - se JERNBANER (1996 - 97) 

Il , 8. 
Askim, bruk av omstillingstilskudd etter nedlegging av Viking 

Dekk Produksjon AS - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) Ill, 2. 

Askim kommune, forvaltning av bevilgninger til omstillingstil
tak i- se RIKSREVISJONEN (1994 - 95) Il, 6. 

Aspartam i lettbrus, bruk av - se FOLKEHELSE (1993-94) 
III , 6. 

Astma og allergi, barns rett til et godt miljø - se FOLKE
HELSE (1996-97) Il, 9. 
handlingsplan for- se FOLKEHELSE (1996-97) Il, 6. 
hos barn, tiltak mot- se FOLKEHELSE (1995-96) Ill, 17. 
plan mot- se FOLKEHELSE (1993-94) Il, 4. 
utslipp av nitrogendioksidgasser i ishaller - se FOLKE
HELSE (1995 - 96) Ill, 2. 

Astrup Gruve, Meldal, salg av statens eiendom - se BERG
VERK (1996-97) 11, l. 

Asylmottak, betaling for tomme plasser i - se INNV AND
RERE (1994- 95) Ill , 27. 
etterbruk- se INNVANDRERE (1994-95) III, 26. 
for mindreårige, kvalitetskrav til - se INNVANDRERE 
(1995-96) Ill, 26. 
utgifter 1994- se INNVANDRERE (1993 - 94) l, l. 

Asylpolitikk, beregning av kostnader og verdiskaping tilknyttet 
flyktninger og Innvandrere - se INNVANDRERE 
(1995-96) I, 3. 
kostnader ved og konsekvenser av vår tids flyktning-, inn
vandrings- og- se INNVANDRERE (1994-95) Il, 8. 
kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger- se INN
VANDRERE (1996-97) Ill, 18. 
om innvandrerregnskap i den nye innvandringsmeldingen
se INNVANDRERE (1995-96) Ill, 7. 
praktisering av FNs flyktningkonvensjon - se INNV AND
RERE (1996-97) Ill , 14. 
tilbaketrekking av asylstatus - se INNVANDRERE 
(1996- 97) Ill, 4. 

Asylsøker~, merutgifter ved ankomster fra Bosnia- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Il, 3. 
rett til grunnskoleutdanning for barn av - se GRUNN
SKOLE (1996- 97) IV, l. 
skr.spm. fra Anita Apelthun Sæle om behandling fra poli
tiet etter avslag- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 18. 
skr.spm. fra Anita Apelthun Sæle om påstander om men
neskerettskrenkelser fra kenyanske - se (1996-97) Dok. l , 
spm. 17. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om verifiseringsarbeid ved 
ambassaden i Nairobi- se (1996-97) Dok. 15, spm. 119. 
skr.spm. fra Lisbeth Holand vedr. oppholdstillatelse - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 30. 
se for øvrig INNVANDRERE. 

Asylsøknader, behandlingsprosedyrer in,penfor Schengen-sam
arbeidet - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1995-96) 11, l og 7. o 

raskere behandling av - se POLITI OG PAT ALEMYN
DIGHET (1993 - 94) I, l; (1994-95) I, l og Til, 20. 

Atferdsavvik, anstalt for innsatte med, hev. til opprettelse- se 
FENGSLER (1993 -94) Il, l. 
institusjoner for barn og unge- se SYKEHUS (1996-97) 
Ill, 6. 

Atlanterhavet, konvensjon om beskyttelse av det marine miljø 
i det nordøstlige - se FORURENSNING (1994-95) Il, 7. 

Atmel, ikke-etablering i Midt-Norge- se INDUSTRIUTBYG
GING (1996-97) Ill, 4 og 7. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om mulighet for å etablere 
elektronikkfabrikk i Midt-Norge- se (1996- 97) Dok. 15 , 
spm. 35. 

Atomavfall - se Radioaktivt avfall. 
Atomenergiloven, endr.- se HELSEVESEN (1993-94) IV, 3; 

RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 

A TOM KRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Atomprøvesprengninger, henstilling om ev. å utelukke Frank

rike som kampflyleverandør - se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Il, l. 
prQtest fra Evenes kommune mot Frankrikes- se ATOM-
V APEN (1995 - 96) Il, 3. o 
skriv fra Leka kommune vedr. Frankrikes - se A TOMV A-
PEN (1995-96) 11, 2. • 
tvetydige reaksjoner overfor franske - se A TOMV APEN 
(1995-96) Ill , l. 
utestengelse av franske qljeselskaper fra 15. konsesjons
runde pga. - se ATOMVAPEN (1995-96) 11, 4. 
uttalelse fra 1.-illesand kommune om Frankrikes og Kinas 
se ATOMVAPEN (1995 - 96) Il, 5. 
vedtak i Bergen kommunestyre om handelsboikott av 
Frankrike o~ Kina- se EFTNEU (1995 - 96) Il , 2. 

Atomsikkerhet 1 de nordlige nærområder- se UTENRIKSSA
KER (1995 - 96) Il, 4; (1996- 97) Il, 3. 
i nordlige nærområder, handlingsplan for - se FOLKE
HELSE (1995-96) l, l. 
i Sør-Norge, kraftverket i Sosnovy Bor- se ATOMKRAFT 
(1996-97) III, 2. 

Atomulykkeberedskap, mot ev. ulykker på Kola - se ATOM
KRAFT (1995-96) Ill, l. 

ATOMVÅPEN 31 
Atomvåpen, skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om amerikansk mar

inefartøy- se (1996-97) Dok. 15, spm. 75. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om avtaler mellom Norge og 
USA- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 116. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om norske flygere og det tid
ligere Sovjetunionen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 134. 

Atomvåpenkontroll, arbeidet med - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 7. 
i det tidligere Sovjetunionen - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 2. 

Attføring, bedrift~intem, endr. i arbeidsmiljøloven - se AR
BEIDSVILKAR (1994-95) IV, l. 
harmonisering med forhøyet hjelpestønad- se TRYGDER 
(1995-96) Ill, l. 
medisinsk, endret terminologi til medisinsk rehabilitering/ 
habilitering- se HELSEVESEN (1993-94) IV, 3. 
samarbeid mellom trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten
se TRYGDER (1993-94) I, 2. 



Stikkordregister - 862-

yrkesrettet, anmodning vedr. prosjekt for psykiatripasienter 
-se SYSSELSETTING (1996-97) I, l. 
yrkesrettet, budsjett- se STATSBUDSJETTET (1995-96) 
l, 32; SYSSELSETTING (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
yrkesrettet, endr. budsjett- se TRYGDER (1994-95) Il, 3; 
SYSSELSETTING (1995 - 96) Il, 5; STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
yrkesrettet, endr. i sjab1onberegnet levekostnadsfaktor 
brukt ved beregning av attføringsstønad- se TRYGDER 
(1994-95) Il, 6. 
yrkesrettet, OSKAR-prosjektet for funksjonshemmede - se 
SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 7. 
yrkesrettet, stønadsreduksjon etter ansvarsoverføring til ar
beidsmarkedsetaten - se SYSSELSETTING (1994-95) lll, 
29. 
yrkesrettet, ytelser 1994 - se SYSSELSETTING 
(1993-94) I, l; (1994-95) Il, l. 

Attføringspenger, endr. terminologi - se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 

Attføringsstønad - se Medisinsk rehabilitering. 
Audiovisuelt produksjonsfond (AV-fondet), statlige midler til 

nærkringkasting- se KRINGKASTING (1996-97) Il, l. 
- opprettelse- se MASSEMEDIER (1993 - 94) I, l. 

tildeling av midler til Rubicon TV AS - se KRINGKAS
TING (1994-95) Ill, 8. 

Aukrust-utvalget, foreleggelse av anbefalinger for Stortinget
se TELEKOMMUNIKASJONER (1996- 97) Ill, l. 
innstilling om kontroll av avansert telekommunikasjon - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1995-96) Ill, 2. 

Auksjoner, moms på kunstverk - se MERVERDIAVGIFT 
(1995-96) Il, 2. 

Auksjonsavgift tilknyttet prøveordning med im~ortkvoter for 
landbruksvarer- se UTENRIKSHANDEL (1993-94) Ill, 
4. 

Aure kommune sender skriv vedr. kommuneøkonomien - se 
KOMMUNER (1996-97) Il , 5. 

Aurland-Lærdal, konsekvensanalyse av tunnelprosjekt - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) l , 34. 

Aurskog-Høland, deponi for radioaktivt avfall i Himdalen - se 
FORURENSNING (1993 - 94) Il, 6. 
grunnvannsforhold ved atomavfallsdeponi i Himdalen - se 
FORURENSNING (1994 - 95) Ill, 3 og III, 18; (1995 - 96) 
Ill , 4. 

Aursunden i Sør-Trøndelag, tillatelse til regulering- se V ASS
DRAGSREGULERING (1996-97) Il, l. 
konsesjonssøknad om regulering - se V ASSDRAGSRE
GULERING (1995-96) III, l. 

Aust-Agder, forebyggende tiltak mot rovviltskader - se NA
TURVERN (1994-95) Ill, 12. 
levevilkår i - se DISTRIKTSUTBYGGING (1993 - 94) Ill, 
4. 

Australia, bemanningen ved generalkonsulatet i Sydney - se 
UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill, 15. 

Austrheim, John, tidl. stortingsrepr. og statsråd, minnetale 
over, S.tid. 2952 (26.4.95). 

Autodiesel, forslag om ens priser i hele landet (ikke bifalt)- se 
PRISER (1994-95) 11, 2. 
fraktutjevningstilskudd - se PRISER (1995-96) J, 2; 
(1996-97) I, 2. 
helseskader pga. tilsetningsstoffer i avgiftsfri - se SÆR
AVGIFTER (1994-95) Ill, 5. 
prisøkning i Distrikts-Norge- se PRISER (1994-95) lll, 3, 
4 og 6. 

Autodieselavgift- se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2 og Il, 2; 
(1994-95) l, 3; (1995-96) I, 4; (1996 - 97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1994-95) I, 27; (1996-97) I, 31 og 34. 
helseskader pga. tilsetningsstoffer i avgiftsfri diesel - se 
SÆRAVGIFTER (1993-94) Ill, 7. 
henstilling om vurdering av den høye -se SÆRA VG JF
TER (1996-97) Il, 2. 
tiltak mot ulovlig bruk av avgiftsfri diesel - se SÆRA V
GIFTER (1993-94) Ill, 6. 

Autogassavgift- se SÆRAVGIFTER (1995-96) I, 4. 
Automatspill, fordeling av inntekter- se LOTTERI OG SPILL 

(1996-97) Il, 2. 
Autronica A/S, tilbakesalg av - se INDUSTRI (1995 - 96) Jll, 

4. 
Avansesystemet, utregningsgrunnlag for fastsettelse av mer

verdiavgift- se MERVERDIAVGIFT (1996-97) IV, 2. 
Avbetaling, kjeders tilbud om rentefri kreditt- se VAREHAN

DEL (1996- 97) Ill , 4. 

Averøy, utbedring av rustskader på Langøybrua- se VEGVE
SEN (1996- 97) Ill, 15. 

Avfall, differensiert renovasjonsavgift i Bjugn kommune - se 
FORURENSNING (1994-95) Ill, 29. 
radioaktiv lekkasje på Kjeller - se FORURENSNING 
(1993-94) Ill, l. 

A vfaUsbehandling, ambisjonsnivået på gjenvinning og kilde
sortering - se FORURENSNING (1994-95) l , l; 
(1995-96) l , l. 
avgift på sluttbehandling - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 34. 
deponi for radioaktivt avfall i Himdalen - se FORURENS
NING (1993-94) Il, 6. 
energiutnyttelse ved fyllplasser og ev. avgift på sluttbe
handling- se FORURENSNING (1996-97) l, l. 
gjenvinningsordninger - se FORURENSNING (1994-95) 
Il, 5; (1995 - 96) 11, 8. 
henstilling om behandling av gjenvinningsordninger i vars
let melding om bærekraftig utvikling- se MILJØVERN 
(1996-97) Il, l. 
kildesortering eller forbrenningsanlegg - se FORURENS
NING (1996- 97) Jll, 20. 
landsomfattende register over - se FORURENSNING 
(1995-96) I, l. 
oppfølging av konsesjonsbestemmelser for NOAH-Lang
øya- se FORURENSNING (1993-94) Ill, Il. 
plastemballasje- se FORURENSNING (1996-97) Ill, 7. 
plastgjenvinnmgsanlegg i Folldal - se FORURENSNING 
(1993-94) Il, 2 og 3; (1993-94) Ill , 7. 
returordninger for amalgamavfall fra tannlegekontorer - se 
FORURENSNING (1993-94) Ill , 23 . 
skipsavfall- se FORURENSNING (1996-97) III, 14. 
skr.spm. fra Paul Chaffey om smøreolje - se (1996 - 97) 
Dok. 15, spm. 142. 
videre drift av anlegg for gjenvinning av KFK-gasser i 
Rogaland- se FORURENSNING (1993-94) III, 26. 
virkemidler for bedre - se FORURENSNING (1993-94) 
11, 5. 
virksomhetsnivået til returprosjektet for ozonnedbrytende 
gasser KFK - se FORURENSNING (1993 - 94) Ill, 2. 

Avfallsgebyrer, basering på sorteringsgrad og mengde - se 
ST A TSBUDSJETTET (1996-97) l , 34. 

AVGIFTER........ . ........ . .......... . .. 33 
Avgifter, kommunale, forskjeller mellom sammenlignbare 

kommuner - se KOMMUNENES ØKONOMI (1996- 97) 
l, 2. 
kommunale, vekst ut over prisstigningen - se KOMMU
NENES ØKONOMI (1995 - 96) l, 2; (1996-97) l , 2. 

Avgiftsopplegget- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996- 97) I, 2. 
salderingen- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34; 
(1994-95) I, 27; (1995 - 96) l, 32; (1996-97) l, 31. 

Avgivelse av forsikring, opphevelse av lov om- se DOMSTO
LER (1994-95) IV, 2 og STRAFFELOVGIVNING 
(1994-95) IV, 4 . 

Avgradering av rapport fra Lund-kommisjonen - se STOR
TINGET (1995-96) Il, 9. 
av rapport fra Stortingets kontrollutvalg for EOS-tjenestene 
-se STORTINGET (1996-97) Il, 7. 
av saker 1917- 1945- se STORTINGET (1994-95) Il, 5. 
av saker 1946-1965, samt reglement for - se STORTIN
GET (1995 - 96) Il, 15. 

Avhendingsloven, endr. i - se FORBRUKERSAKER 
(1996-97) IV, 4. 

Avholdsfolkets Landsnemnd, bev. - se ALKOHOL 
(1993-94) l, 3; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 2. 

Avholdsfolkets Landsråd, bev. 1997 - se EFTA/EU 
(1996-97) l, l. 

Avholdsorganisasjoner, hev. til internasjonalt engasjement -
se EFTA/EU (1994-95) I, l. 

Aviser, dørsalg på søndager- se MASSEMEDIER (1994 - 95) 
Ill , 6. 
forbud mot utgivelse av gratis - se MASSEMEDIER 
(1995-96) Ill, 4 . 
utgivelse på nynorsk av Klar Tale - se MASSEMEDIER 
(1993-94) Ill , 6. 

Avispapir, kvotebegrensninger ved finsk og svensk medlem
skap for norsk- se INDUSTRI (1994-95) Ill , 2. 

Avlingsskadefondet, bev., egenandeler og regelverkgjennom-
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gang etter flom på Østlandet m.v. -se NATURSKADER 
(1995-96) Il, l. 

Avlingsskader i Nord-Norge, utbetaling av erstatning - se 
NATURSKADER (1995-96) Ill, l. 

Avlyttingsutstyr, yaktselskapers plassering for kunder - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill, 14. 

Avløpstiltak, reduksjon av nitrogentilførsel til Hvaler-Single
fjordområdet- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

- tilskudd- se FORURENSNING (1993 - 94) I, l; (1994-95) 
I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETIET 
(1996-97) l, 31. 

Avstandsmåleren LP7, lisensproduksjon i Tyrkia- se FOR
SV ARSMA TERIELL (1994-95) Ill, 5 og 6. 

Avtalefestet pensjon (AFP), budsjett - se TRYGDER 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l; (1996-97) l, 
3. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, 5; (1994-95) 
Il, 6; (1995-96) Il, 4, 7 og 13; (1996 - 97) Il, 23. 
endr. i lov om statstilskudd til- se TRYGDER (1993 -94) 
IV, 2; (1996-97) IV, 2, 4, 5, 6 og Il. 
endr. i samordningsloven- se TRYGDER (1993-94) IV, l. 
endr. i pensjonsordningen for sykepleiere- se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 
for apoteketaten, lov om - se ST ATENS PERSONALPO
LITIKK (1993-94) IV, l. 
for offentlige tjenestemenn, endr. i lov om- se TRYGDER 
(1996-97) IV, 13. 
fra fylte 62 år i offentlig sektor - se STATENS PERSO-
NALPOLITIKK (1996-97) Il, 7. • 
statstilskott for privat sektor - se ARBEIDSVILKAR 
(1993-94) IV, 3 og STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 
7. 

Avtalelisensordning for kringkasting av åndsverk - se KUL
TUR (1994-95) IV, l. 

Avtaleloven, endr.- se SJØFART (1993 - 94) IV, 2. 
endr. som følge av EØS Il - se FORBRUKERSAKER 
(1994-95) IV, l. 

Avtaler - se TRAKT A TER. 
Bachelorutdanning i USA, støtte til- se STUDIEFINANSI

ERING (1995-96) l, l. 
Backer, Finn, utvalgsleder- se DOMSTOLER (1993-94) IV, 

3. 
Bakerier, Qppheving av Lov om arbeidstida i - se ARBEIDS

VILKAR (1994-95) IV, l. 
Bakken, Tormod, pensjon fra statskassen - se ST ATENS 

PERSONALPOLITIKK (1993-94) Il, 3. 
Bakken, Tove W., Langhus, klage ved folkeavstemningen- se 

KLAGER TIL STORTINGET (1994-95) Il, 4. 
Bakterier, patenter på naturlig forekommende - se VITEN

SKAP (1994-95) Ill, 4. 
Balansering av statens utgifter og inntekter, grunnlovsforslag 

om- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 8. 
Balestrand kommune, utendørs røykeforbud - se KOMMU

NER (1993-94) Ill, 30. 
Ballettkontor, Dansens Hus- se KUNST (1993-94) I, 3. 
Balsfjord kommune sender skriv om rovdyrforvaltninga - se 

KOMMUNER (1996-97) Il, 23. 
Baltikum, atomvåpenfri sone i Norden og- se UTENRIKSSA

KER (1995-96) Ill, 24. 
endr. i garantiordningen, prøveordning - se UTENRIKS
HANDEL (1994-95) I, 2. 
garantier ved eksport og investeringer - se UTENRIKS
HANDEL (1993-94) I, l; (1995-96) I, 3; (1996-97) l, 2. 
Handlingsprogrammet for Øst-Europa - se UTENRIKS
SAKER (1995-96) Il, 4. 
politisamarbeid med Norge for å motvirke narkotikasmug
ling- se INTERNASJONALT SAMARBEID (1993-94) 
Ill, 4. 
samarbeid med- se NORDISK SAMARBEID (1995-96) 
Il, 4. 
tilbaketrekking av russiske tropper fra- se UTENRIKSSA
KER (1993-94) Ill, 8. 
økt hev. til tapsfond- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
Il, 12. 

Bankenes Personalutvikling AlS, tilskudd - se BANKER 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 

BANKER . ................................ 36 
Bankkrisen, forslag om kompensasjon til tidligere aksjonærer 

-se BANKER (1995-96) Il, 4. 
g_ranskingsutvalg i forbindelse med - se BANKER 
(1996-97) Il, 3. 
melding om- se BANKER (1994-95) Il, l. 

Banklovkommisjonen, utredning om sikrin~sordninger og 
offentlig administrasjon av finansinstitusJoner - se FI
NANSER (1996-97) IV, l. 

Banknæringen, melding om utviklingen - se BANKER 
(1994-95) Il, l. 
strukturen i- se BANKER (1996-97) Ill, 2 og FINANSER 
(1996- 97) 11, 3 og 4. 
utvikling i sammensetningen av- se STATSBUDSJET
TET (1995-96) l, 2. 

Bankvesenet, eierstrukturen- se BANKER (1993 - 94) Il, 2 og 
STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2 og 34. 

Bardufoss, samordning av flyruter mellom Forsvaret og SAS 
på- se FORSVAR (1993-94) Ill, 12. 

Bardufoss flystasjon, fjellhangar, kostnadsøkninger- se FOR
SV ARSMATERIELL (1994-95) I, l. 

Barentshavet, endr. i rammevilkår for letevirksomhet - se 
OLJEUTVINNING (1993-94) Il, 3. 
oljeleting - se OLJEUTVINNING (1994-95) Ill, 8. 
oppsigelse av avtale om oljevernberedskap - se FOR
URENSNING (1993-94) Ill, 16. 
radiodekning av - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1995 - 96) Il, l. 
registrering av russiske fiskefartøyer i bekvemmelighetsre
gistre - se FISKERIER (1995-96) Ill, l. 
tiltak mot uregulert fiske i Smuttbullet - se FISKERIER 
(1993-94) Ill, 15. 
ukontrollert fiske i Smutthullet - se FISKERIER 
(1996 - 97) Il, 7. 

Barentsregionen, arbeidsmuligheter for Bellona - se UTEN
RIKSSAKER (1995-96) Ill, l. 
miljøproblemene i - se MILJØVERN (1993-94) Il, 3; 
(1994-95) I, l. 
miljøvernsamarbeid med Russland - se MILJØVERN 
(1993-94) l, l. 
samarbeidet i- se UTENRIKSSAKER (1994 - 95) Il, 3 og 
8; (1995 - 96) Il, 7; (1996-97) Il, 5. 

BARN .................................... 40 

Barne- og familiedepartementet, budsjett - se DEPARTE
MENTER (1993 - 94) l, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 6; 
(1996- 97) l, 8. 
endr. budsjett- se DEPARTEMENTER (1993 - 94) Il, 4; 
(1996-97) Il, 4. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993 - 94) Il, 7; (1994-95) Il, 4; {1995 - 96) Il, 10; 
(1996-97) Il, 12. 
saksbehandling vedr. søknader om statsstøtte fra Unge 
Høyre - se DEPARTEMENTER (1994-95) III, 5. 

Barne- og ungdomsorganisasjoner, anmeldelse for bedrageri 
-se UNGDOMSARBEID (1995-96) Ill, l. 
barn og unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn - se 
UNGDOMSARBEID (1996-97) Ill, 2. 
skjerpet krav for støtte til - se UNGDOMSARBEID 
(1995 - 96) Ill, 3. 
statens ordning med driftstilskudd og åpen høring - se 
UNGDOMSARBEID (1996- 97) Il, 3. 
tilskuddsregler for- se UNGDOMSARBEID (1995-96) 
Ill, 2; (1996-97) Il, 8 og Ill, l. 

Barne- og ungdomspsykiatri, behandling for spilleavhengig
het ved Vest-Agder Sentralsykehus - se SYKEHUS 
(1995-96) Ill, 6. 
melding om psykiske lidelser og tjenestetilbudene - se 
HELSEVESEN (1996-97) Il, 20. 
Statens senter for, budsjett - se HELSEINSTITUSJONER 
(1993 - 94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l , l og 2; 
(1996-97) l, l. 
tilskudd til kommunehelsetjenesten - se STATSBUD
SJETIET (1994-95) Il, 12. 
økt hev.- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

BarneJtrbeid, EU-direktiv om forbud mot- se ARBEIDSVIL
KAR (1996-97) Il, 3. 
Norges engasjement mot - se BARN (1994-95) 11, l. 
tiltak mot- se ØKONOMISK SAMARBEID (1995-96) Il, 
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l. 
Barnebidrag, forsinkelse av ny barnelov - se FAMILIE 

(1996-97) Ill, 4. 
forslag om gjennomgang av ordningen - se FAMILIE 
(1995 - 96) Il, 3. 
forslag om justering av satser- se FAMILIE (1994-95) Il , 
3. 
økt belastning for bidragspliktige fedre etter skatterefor
men- se PERSONBESKATNING (1993-94) Ill , 3. 

Barnebortføring til utlandet- se INTERNASJONAL RETT 
(1996-97) Ill, 4. 

Barnefamilier, forslag om å utvide «Vikarplass for arbeidsle
dige» til å omfatte omsorgspermisjon - se FAMILIE 
(1995 - 96) Il , l. 
politikken overfor - se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) 
l, 2; (1994- 95) l, 2; (1995 - 96) I, 2; (1996- 97) l, 2. 

Barnefordelingssaker, forslag om utredning av særdomstol for 
-se BARN (1996- 97) IV, 3. 

Barnehageloven, bemanningskrav - se BARNEHAGER 
(1996 - 97) Ill , 5 og 6. 

BARNEHAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Barnehager, nedleggelser, skr.spm. fra Eva Lian - se 

(1996 - 97) Dok. 15, spm. 50. 
Barnekriminalitet, forslag om tiltak mot (bifalt) - se REGJE

RINGEN (1996 - 97) 11 , 2. 
Barnekunstmuseet, bev. 1995 - se KUNST (1994 - 95) l, 2. 
Barneloven, endr. - se FAMILIE (1993 - 94) IV, 3; SVAN

GERSKAP (1993 - 94) IV, 2. 
forsinkel se av ny lov og statsrådens habilitet - se BARN 
(1996-97) Ill, l. 
innarbeiding av FNs barnekonvensjon - se BARN 
(1996-97) Ill, 9. 
midlertidig bidragsfastsettelse- se TRYGDER (1993 - 94) 
IV, l. 

Barneombudet, budsjett - se BARNEVERN (1993 - 94) l, l; 
(1994 - 95) l, l ; (1995 - 96) l , l ; (1996- 97) I, l. 
forslag om stortingsoppnevning - se BARNEVERN 
(1996-97) Il, 6. 
rolle i Bjugn-saken - se BARNEVERN ( 1994- 95) lll , 4. 

Barneombudsloven, endr. - se BARNEVERN (1993 - 94) IV, 
l. 

Barnepensjon, budsjett - se TRYGDER (1993 - 94) I, 2; 
(1994-95) l , 2; (1995 - 96) l , 2; (1996 - 97) l, l. 
endr. budsjett - se TRYGDER (1994 - 95) Il, 3; (1995 - 96) 
Il , 2. 

Barnesykehus, budsjett - se SYKEHUS (1993 - 94) l, l ; 
(1994-95) l, l ; (1995 - 96) I, l; (1996 - 97) l, 2; STATS
BUDSJETTET (1995 - 96) l, 32. 
folketrygdfinansiering m.v . - se SYKEHUS (1994 - 95) 11, 
6. 

BARNETRYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Barnetrygd 1997- se FOLKETRYGD (1996- 97) I, l. 

generell økning - se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il , 
15. 
justering i Finnmark og Nord-Troms - se ST A TSBUD
SJETTET (1994 - 95) l, 27 . 

Barnetrygdloven, endr. i - se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
Barnets dag, innføring av en årlig- se BARN (1996- 97) Ill, 8. 

BARNEVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Barnevernets utviklingssenter (BVU), sammenslåing med 

Institutt for sosialforskning, Norsk gerontologisk institutt 
og Ungforsk - se VITENSKAP (1995 - 96) I , 5. 

Barnevernloven, dekning av utgifter for enslige mindreårige 
flyktninger og asylsøkere - se BARNEVERN (1995 - 96) 
IV, l. 
endr. i- se FAMILIE (1996-97) IV, 2. 
forlengelse av tvangsinnleggelse i institusjon - se BARNE
VERN (1994 - 95) Ill, 2. 
forslag om en framstilling for Stortinget om erfaringene 
med- se BARNEVERN (1994-95) Il, l. 
tiltak for ungdom over 18 år - se BARNEVERN (1994-95) 
Ill, 5. 
tvangsbehandling av gravide rusmiddelmisbrukere - se 
SVANGERSKAP (1994-95) IV, 2. 

tvangsmyndighet i kriminelle tilfeller - se BARNEVERN 
(1996 - 97) Ill , 3. 

Barnevernsinstitusjoner, faglige krav til - se BARNEVERN 
(1995-96) I , l. 

Barnevernssaker, urettmessig stempling som overgripere - se 
DOMSTOLER (1993-94) Ill, l. 

Barratt Dues Musikkinstitutt, tilskudd - se PRIV ATSKO
LER (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 

Barskog, hogst i Skotjernfjell og andre verneverdige områder i 
Oppland- se NATURVERN (1993-94) Ill , 18. 

Barskogvern, erstatninger etter midlertidig vern av Holtefjell -
se NATURVERN (1995-96) Ill , 3. 
~~nneiernes rettigheter - se NATURVERN (1996-97) Ill, 

Jørpelandsvassdraget- se NATURVERN (1996-97) Ill , 
21. 
Katnosa-Spålen i Nordmarka - se NATURVERN 
(1994-95) Il , 3. 
leieavtaler med private eiere samt økte bev. (2 forslag 
bifalt) - se NATURVERN (1996-97) l , l. 
midlertidig vern av Holtefjell - se NATURVERN 
(1995-96) Ill , 4. 
registreringer foretatt av Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus- se NATURVERN (1995 - 96) Ill, 15. 
sjeldne lavarter - se NATURVERN (1996-97) Ill , 13. 
skr.spm. fra Eva R. Finstad om oppdrag fra DN til Natur
vernforbundet - se (1996-97) Dok. 15, spm. 147. 
sluttføring av plan fra 1990 - se NATURVERN (1995 - 96) 
l, l. 
tømmerboikott fra Norske Skogs europeiske kunder - se 
NATURVERN (1996-97) Ill , 15. 
vern av Oppkuven og Spålen-Katnosa i Oslomarka - se 
NATURVERN (1993-94) Ill , 23 . 

Barskogvernmeldingen- se NATURVERN (1995-96) Il , 6. 
Bartnes, Erik, utvalgsleder- se ARBEIDSMILJØ (1994-95) 

IV, l. 
Baskere, Spanias behandling av ledelsen i Herri Batasuna - se 

UTENRIKSSAKER (1996 - 97) Ill, 6. 
BCCI-direktivet, endr. av EØS-avtalens vedlegg IX (finan

sielle tjenester)- se EFT N EU (1996- 97) Il, l. 
innarbeiding i norsk lov- se EFTA/EU (1996-97) IV, l. 

BEDRIFTSBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Bedriftshelsetjenesten, endr. i arbeidsmiljøloven - se AR

BEIDSMILJØ (1994-95) IV, l. 
Bedriftsintern attføring, endr. i arbeidsmiljøloven - se AR

BEIDSVILKAR (1994-95) IV, l. 
Bedriftsveiledning, budsjett- se INDUSTRI (1993-94) l, l ; 

(1994 - 95) I, 1; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Befal, beskatning av besøksreiser - se MILITÆRT PERSO
NELL (1996 - 97) III , 3. 

Befalets låneordning, garanti for lån - se MILITÆRT PERSO
NELL (1993-94) l , l ; (1994-95) I, l. 

Befalsordning i Forsvaret, ny- se MILITÆRT PERSONELL 
(1995-96) Il , 2. 

Befal~utdanning - se MILITÆRT PERSONELL (1994-95) l , 
l , (1995 - 96) I , l. 

Befolkningsutvikling i deler av Distrikts-Norge - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996- 97) I, l. 
i Nord-Norge - se DISTRIKTSUTBYGGING (1996 - 97) 
Ill , 4. 
regionalpolitisk redegjørelse - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1996- 97) Il, l. 

Begravelseskostnader, budsjett - se TRYGDER (1993-94) I, 
2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett 1994- se TRYGDER (1994- 95) Il, 3. 

Begrensningsregelen (65 . pst), endr. i - se SKATTER 
(1993 - 94) I, I. 

Behandlingsreiser til utlandet, evaluering av tilbudet - se 
HELSEVESEN (1995-96) I, l. 
ny lokalisering- se HELSEVESEN (1993-94) I, l. 
ny lokalisering og vurdering av egenbetalingen - se HEL
SEVESEN (1994-95) I, l. 
revmatikere til Montenegro - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 11. 

Beiarnvassdraget, utbygging av- se V ASSDRAGSREGULE
RING (1994-95) Ill, l. 

Beijing, bev. 1993 til kvinnekonferanse - se UTVIKLINGS-
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HJELP (1993 - 94) Il, l. 
Beinskjørhet, forslag om medisiner på blå resept - se SYK

DOMMER (1994- 95) Il, 2. 
henstilling vedr. medisiner på blå resept - se HELSEVE
SEN (1995 - 96) I, l. 
medisiner på blå resept mot - se HELSEVESEN 
(1993-94) III , 25 ; (1995 - 96) III, 2 og 10; (1996-97) I, l og 
Ill, 5. 
medisiner på blå resept (forslag bifalt) - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, Il ; STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 

Beirut, Libanon, nedbygging av ambassade - se UTENRIKS
SAKER (1995 - 96) Il , 9. 

Beiteretter i kjerneområder for bjørn og jerv, skr.spm. fra 
Syver Berge - se (1996-97) Dok. 15, spm. 24. 
i kjerneområder for rovvilt- se NATURVERN (1996- 97) 
Il , 6. 

Bekvemmelighetsflagg, norsk deltakelse i uregulert fiske - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) III, 15. 

Belgia, skr.spm. fra Erik Solheim om nonner mistenkt for 
delaktighet i folkemord i Rwanda- se (1996- 97) Dok. 15, 
spm. 108. 

Bellona, arbeidsmuligheter i Barentsregionen - se MILJØ
VERN (1995-96) Ill, l. 
arrestasjon av medarbeideren Nikitin i Russland - se 
UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Ill, 12. 
forslag om navngitt tilskuddsmottaker - se MlLJØVERN 
(1993-94) l, l. 
klage på avslag om dokumentinnsyn - se ST A TSFOR
VALTNING (1994 - 95) Il, 4. 

Belo, Carlos Felipe Ximenes, Nobels fredspris 1996, ref. S.tid. 
301 (18.10.96) og vedlagt protokollen. 

Beltevogner, fritak for motoravgift- se FORSVARSMATERI
ELL (1996 - 97) Il, l. 

Benmargstransplantasjoner, byggetillatelse for å få økt Riks
hospitalets kapasitet - se SYKEHUS (1993 - 94) Ill, 7. 
retningslinjer for ankeutvalg - se HELSEVESEN 
(1994-95) Il, l. 

Bensinavgift- se SÆRAVGIFTER (1993 - 94) l , 2; (1994- 95) 
I, 3; (1995 - 96) I, 4; (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; (1996- 97) I, 31. 
emir. fra 1.7.94- se STATSBUDSJETTET (1993 -94) Il, 7. 

Bensinfrakt i tankbiler - se OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, 
10. 

Bensinpris, forslag om ens priser i hele landet (ikke bifalt)- se 
PRISER (1994-95) Il, 2. 
fraktutjevningstilskudd - se PRISER (1993 - 94) I, l ; 
(1994-95) l, l og III , 6; (1995-96) I, 2; (1996 - 97) l, 2. 
grensehandelslekkasje pga. høy - se PRISER (1994-95) 
Ill, 10. 
i Distrikts-Norse- se PRISER (1994- 95) Ill , 3 og 4. 
Statoils reduksJon av - se PRISER (1995-96) III, 5. 

Bensinstasjoner, forslag om avsugingsanlegg - se FOR
URENSNING (1996- 97) Il, 3. 
VOC-utslipp ved drivstoffylling - se FORURENSNING 
(1994-95) III, 5. 

Benådningssaker 1993-94 - se REGJERINGEN (1994- 95) 
Il, 3. 
2. halvår 1994 - se REGJERINGEN (1994-95) Il, 7. 
praksis i- se REGJERINGEN (1993-94) Il, 10. 

Beograd, gjenopprettelse av ambassade i Den føderale repu
blikken Jugoslavia- se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il , 
9. 

Beordring til tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner - se 
MILITÆRT PERSONELL (1995-96) IV, l. 

Beordringstillegg, feilutbetalinger i Forsvaret- se RIKSREVI
SJONEN (1995-96) Il, 4. 

Bequerel-nivå, tiltak mot langvarig høyt- se SYKDOMMER 
(1994-95) I, l. 

Beredskap, atomulykker Kola - se ATOMKRAFT (1995-96) 
Ill, l. 
brann til sjøs- se ARBEIDSMILJØ (1994 - 95) l, l. 
damanlegg - se ELEKTRISITET (1995-96) Ill, 3; 
(1996-97) Ill , 10. 
dykker- - se REDNINGSTJENESTE (1996-97) Ill, 3; 
(1995-96) Ill, 3. 
dykker-, henstilling vedr. brannvesens øvingsmuligheter
se ARBEIDSMILJØ (1995-96) l, l. 
flyktning- , masseflukt fra Russland - se UTENRIKSSA
KER (1994- 95) Ill, 3. 
forurensnings-, tilskudd til kommunal - se FORURENS
NING (1995 - 96) I, l. 

helse- og sosial-, budsjett 1997 - se HELSEVESEN 
(1996- 97) l, l. 
helse-, budsjett- se HELSEVESEN (1993-94) l, l og Ul , 
10; (1994- 95) I, l ; (1995 - 96) I, l. 
helse-, kompetanse innenfor krigs- og katastrofemedisin -
se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 3. 
industri- og forsynings, budsjett - se INDUSTRI 
(1993 - 94) I , l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) l , l ; (1996-97) l , 
l. 
informasjon, NRK - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1993-94) l, l ; (1994-95) l, l ; (1996-97) I, l. 
kornlagre - se LANDBRUK (1995-96) Ill, 13; LAND
BRUKSPRODUKTER (1995 - 96) Ill, 20. 
kraftforsynings-, budsjett - se ELEKTRISITET (1993-94) 
I, 2; (1994 - 95) l, l ; (1995-96) I, 2; (1996-97) l, 2. 
kraftforsynings-, retningslinjer for organisering av Statnett 
SFs tungtransportvirksomhet - se RIKSREVISJONEN 
(1995 - 96) li, 3. 
kraftforsynings-, tungtransportvirksomheten - se RIKSRE
VISJONEN (1994-95) Il, 6. 
medisiner - se HELSEVESEN (1995 - 96) Ill, 32. 
oljeforsynings-, budsjett - se OLJEOMSETNING 
(1993 - 94) I, l ; (1994-95) l , l ; (1995 - 96) l , l ; (1996-97) I, 
1. 
oljevern - se FORURENSNING (1995 - 96) 11, 7. 
oljevern, internasjonal konvensjon- se FORURENSNING 
(1993 - 94) Il, 4. 
oljevern, melding om- se FORURENSNING (1993 - 94) 
11, 7. 
oljevern, oppsigelse av avtale for Barentshavet - se FOR
URENSNING (1993-94) Ill, 16. 
oljevern, tilskudd til kommunene - se FORURENSNING 
(1993 - 94) l, l. o 

politiet, budsjett- se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1993-94) l, l ; (1994-95) I , l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I , 
l. 
politiet, tiltak o for å gjøre politireserven operativ - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 5. 
rednings-, Svalbard - se REDNINGSTJENESTE 
(1996-97) Ill, 4. 
samferdsels-, budsjett - se KOMMUNIKASJON 
(1993- 94) l, l; (1994-95) l, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) l , 
l. 
sanitetsmateriell se FORSV ARSMA TERIELL 
(1996- 97) Ill, 3. 
selvforsyningsgrad- se LANDBRUK (1995 - 96) Ill, 12. 
sivilt, budsjett - se SIVILFORSVAR (1993 - 94) I, l og 2; 
(1994 - 95) l , l og 2; (1995-96) I, l og 2; (1996- 97) I, l og 
2; STATSBUDSJETTET (1996- 97) l , 31. 
sivilt, endr. budsjett 1996- se SIVILFORSVAR (1996-97) 
li, l. 
sivilt, kriser i fredstid- se SIVILFORSVAR (1995-96) 11, 
l. 
sivilt, langtidsplan 1995-98 - se SIVILFORSVAR 
(1994-95) li, l. 
skipsfarts-, budsjett - se FORSVAR (1993-94) l, l; 
(1994- 95) I, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) l, I. 
strålevern - se FOLKEHELSE (1993-94) l, l ; (1994-95) 
I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
tankbilfrakt av drivstoff- se VEGTRAFIKK (1996-97) 
Ill, 8. 
toll, smugling av radioaktive stoffer - se TOLL (1994-95) 
Ill, 8. 
vassdragsulykker - se ELEKTRISITET (1994-95) Ill, 6. 

Beredskapsbevilgningen 1994 - se SYSSELSETTING 
(1993-94) I, l. 
1994, nye studentplasser - se HØGRE UTDANNING 
(1993 - 94) l, l. 
reduksjon 1994 - se STATSBUDSJETTET (1993-94) l , 
34. 

Beredskapsgruppeor, demokratisk tilsyn med halvoffisielle- se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 7. 

Beredskapssystem, fastsetting av nytt nasjonalt - se FOR
SVAR (1995-96) I, l. 

Beregningsutvalg for folketrygden - se FOLKETRYGD 
(1993-94) I, 4. 
for vurdering av kostnader ved nye reformer, oppnevning 
av - se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) I, 36. 
forslag om utvidelse med representanter fra kommuner og 
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fylkeskommuner se LOKALFORVALTNING 
(1993 - 94) Il, 4. 
kommunenes investeringsutgifter tilknyttet Reform 97, for
slag om etterberegning (bifalt)- se SKOLER (1996-97) I, 
l. 
kostnader ved Refonn 94 og arbeidstidsavtale for lærere -
se SKOLER (1993-94) Il, 4; STATSBUDSJETTET 
(1994- 95) l, 2. 
nedsettelse av et uavhengig teknisk- se ST A TSBUDSJET
TET (1993 - 94) I, 2 og 34. 
teknisk, økonomiske konsekvenser ved nye reformer og 
oppgaver - se LOKALFORVALTNING (1993 - 94) III, l. 

Berg gård, Sentralinstitutt for habilitering- se Rikshospitalet. 
Sentralinstitutt for habilitering, budsjett - se HELSEIN
STITUSJONER (1993 - 94) I, 1; (1994- 95) I, l. 

Bergen, ~ett til fritt valg av målform ved Høgskolen i - se 
SPRAK (1995-96) Ill, 7. 
statsstøtte til Adventkirkens skole - se PRIVATSKOLER 
(1994-95) Ill, 6. 
ytre organisering av domstolen i - se DOMSTOLER 
(1995-96) Ill , l. 

Bergen Arkitekt Skole, bev. 1995 - se HØGSKOLER 
(1994-95) I , l. 
spørsmålet om tilskudd til- se HØGSKOLER (1994-95) 
Il, 2. 

Bergen Arkitekthøgskole, driftsmidler 1994- se STATSBUD
SJETTET (1993- 94) l, 34. 

Bergen Filharmoniske Orkester, bev. 1996- se STATSBUD
SJETTET (1995 - 96) l, 32. 

Bergen kommune, boligtilbud til hjemmeboende psykisk 
utviklingshemmede - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1996-97) Ill , 7. 
henvisning av sosialhjelpsmottaker til den offentlige tann
helsetjenesten - se HELSEVESEN (1995 - 96) Ill, l. 
levekar og boforhold - se KOMMUNER (1994 - 95) Il , 10. 
ordning med aldersblandede klasser - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Ill , 8. 
snuhavn for turistskip- se TOLL (1994 - 95) Ill , 5 . 
statstilskudd vedr. gjennomføring av det europeiske kultur
byåret - se KULTUR (1994-95) Il, l. 
søknad om aldersblandede klasser - se GRUNNSKOLE 
(1994- 95) Ill , 3. 
søknad om nominasjon til europeisk kulturby - se KUL
TUR (1994 - 95) Ill, 3. 
økonomisk situasjon i - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1995-96) III, 5. 

Bergen landsfengsel, bev. tilknyttet kapasitetsøkning - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 11 , 15 . 

Bergen Universitet, adgangsbegrensning ved historisk filoso
fisk fakultet - se UNIVERSITET (1995 - 96) Ill , l. 
budsjett - se UNIVERSITET (1993-94) l, l ; (1994- 95) l , 
l ; (1995-96) l , l; (1996- 97) I , l. 
forslag vedr. nytt biologibygg (bifalt) - se UNIVERSITET 
(1996-97) I , l. 
nytt sentralbord - se STATSBUDSJETTET (1994- 95) l, 
27. 
opptak av utenlandsstudenter til klinisk medisin - se UNI
VERSITET (1995-96) Ill, 4. 
opptak til medisinstudiet- se UNIVERSITET (1995 - 96) 
III, 5. 
startbev. til nytt biologi bygg - se STATSBUDSJETTET 
(1996 - 97) Il , 28. 
øking i antall studieplasser i medisin - se UNIVERSITET 
(1995 - 96) 111, 3. 

Bergensbanen, fullføring av parsell Kongsnut/Gråskallen - se 
JERNBANER (1994-95) l, l. 
modernisering av - se JERNBANER (1995 - 96) Ill, 10. 

Bergingskonvensjonen av 1989, samtykke til ratifikasjon- se 
SJØFART (1995-96) IV, 2. 

Bergkunst, bev. til sikringstiltak (forslag bifalt) - se KULTUR
VERN (1996- 97) l, 2. 
bev. til sikringstiltak - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996 - 97) Il , 28. 
i Østfold, ødeleggelse av - se KULTURVERN (1993 - 94) 
III, 3. 

BERGVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Bergverksloven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
Bergvesenet, endr. budsjett 1996- se BERGVERK (1996-97) 

Il, l. 

Berkåk stasjon, Dovrebanen, reduksjon i togstopp- se JERN
BANER (1993-94) Ill , 3. 

Berlevåg, leveringsforpliktelser for trålere - se FISKEOMSET
NING (1996-97) Ill, l. 

Bernkonvensjonen, melding om rovviltforvaltning - se NA
TURVERN (1996-97) Il, 6. 

Bernt, Jan Fridthjof, utvalgsleder - se HØGRE UTDAN
NING (1994-95) IV, 1. 

Beslag i straffesaker, politikarnres behandling - se RIKSREVI
SJONEN (1995-96) Il, 4. 

Besteforeldre som fosterforeldre for egne barnebarn- se BAR
NEVERN (1994-95) Ill , 7. 

Besteårsregel, forslag om å utrede følger av utvidelse/opp
hevelse (bifalt)- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 

Bestikkelser, skattefradrag for - se SKATTEFRADRAG 
(1994- 95) Ill, 2. 
skattemessig behandling av utgifter til - se SKATTER 
(1996-97) IV, 3. 

Bestråling av matvarer, forslag vedr. (bifalt) - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) Il, 14. 

Betaferon, refusjon for multippel sklerose-medisiner - se HEL
SEVESEN (1996-97) Ill, 4. 
skr.spm. fra Eva Lian om blå resept for multippel sklerose
medisin- se (1996-97) Dok. 15, spm. 63. 

Betalingstelefoner i distriktene, fjerning av - se TELEVER
KET (1996-97) Ill, 13 . 

Betinget dømte, tilsyn med - se KRIMINALOMSORG 
(1994- 95) Ill, 4. 

Bevilgningsreglementet, endr. i§ 7- se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 3. 
endr. i - se STORTINGET (1996-97) li , 22. 

Bevillingsgebyr, endring i fastsettelse av - se ALKOHOL 
(1996-97) IV, l. 

Bevillingsordning for engrossalg av alkohol - se ALKOHOL 
(1994 - 95) Il, 5 og IV, l. 

BI, Stiftelsen, anmodning om vurdering av rolle i utdannings
systemet - se PRIVATSKOLER (1995-96) I, l. 
søknad om status som vitenskapelig høgskole m.v. - se 
UNIVERSITET (1996-97) 11 , 3. 
tilskudd - se PRIVATSKOLER (1993-94) I, l; (1994 - 95) 
I, l; (1995-96) I, l ; (1996- 97) I, l. 
utredning fra Handelshøyskolen BI om nærkringkasting 
se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 

BIBLIOTEK OG LITTERATUR . . . . . . . . . . 58 
Bibliotekarutdanning i Nord-Norge - se HØGRE UTDAN

NING (1996-97) I, l. 
Bidragsforskuddsloven, omle~ging av betalingsrutiner - se 

SOSIAL VESEN (1995-96) IV, l. 
Bidragsinnkrevingsloven, endr. i- se FAMILIE (1993-94) 

IV, 3. 
- endr. i - se TRYGDER (1996-97) IV, 5 og 6. 
Bidragssaker, konstitusjonelle antegnelser til overføring til 

trygdeetaten- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 
Bilateral bistand, bruk av renteinntekter på multi-bi støtte 

innestående i multilaterale organisasjoner - se UTVIK
LINGSHJELP (1994-95) Il, 8. 
budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 2; 
(1994-95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996- 97) I, l. 
endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il , l; 
(1995 - 96) Il, l og 8; (1996-97) Il, 3. 
melding om norsk politikk overfor utviklingsland - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995 - 96) Il, 5. 
til India og Nicaragua, forvaltning av - se UTVIKLINGS
HJELP (1995-96) Il, 3. 
til Pakistan og Sn Lanka, forvaltning av- se RIKSREVI
SJONEN (1995-96) Il, 3. 

Bilavgifter - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2 og 3; (1996- 97) I, 31; SÆRAVGIFTER 
(1993 - 94) I, 2; (1994-95) I, 3; (1995-96) l, 4; (1996- 97) 
I , l. 
1997, forslag om reduksjon for lastebiler (bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
avgift etter uteglemmelse av melding om flytting til utlan
det- se TOLL (1993-94) Ill, 5. 
avgiftskrav til terrengbilkjøpere pga. svindel fra selgerens 
side- se SÆRAVGIFTER (1993 - 94) Ill, 5. 
bruk av utenlandsregistrert bil under ferieopphold i Norge 
-se SÆRAVGIFTER (1993-94) III, 9. 
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endr. vedr. engangsavgift m.v. - se SÆRAVGIFTER 
(1995-96) I, 4. 
engangsavgiften for spesialkonstruerte biler- se SÆRA V
GIFTER (1993-94) Ill, 3. 
engangsavgifter på dyrere biler- se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 
forslag om melding om en helhetlig bilpolitikk- se SÆR
AVGIFTER (1994-95) Il, l. 
fritak for omregistreringsavgift ved bedriftsomorganiserin
ger- se SÆRAVGIFTER (1996-97) Ill, l. 
konklusjoner fra arbeidsgruppe for gjennomgang av - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27. 
vurdering av avgiftene på sikkerhetsutstyr - se FOLKE
HELSE (1993-94) Il, 4. 
vurdering av endringer for flerbruksbiler- se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) I, 34. 
årsavgift for avskiltede biler - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) Ill , 10. 

Bilbelte, påbud i buss- se VEGTRAFIKK (1995 - 96) Ill, 2. 
Bilbransjen, dekning av kostnader til teoriundervisning for lær

linger i bilfag- se UTDANNING (1993-94) Ill, 8. 
Bildekk, returpant på gamle- se FORURENSNING (1995-96) 

Ill, 6. 
Bildende Kunstneres Hjelpefond, støtte til uorganiserte kunst

nere- se KUNST (1994-95) III , 4. 
Biler, fritak for bompengeavgift for elektriske - se VEGVE

SEN (1996-97) Il, 4. 
Bilføreropplæring, førstehjelp - se VEGTRAFIKK (1994-95) 

Ill , 5. 
nye regler for førerkort klasse B - se VEGTRAFIKK 
(1993-94) Il, l. 
revidering for førerkort klasse B - se VEGTRAFIKK 
(1993-94) IV, 2. 

Billedkunst, budsjett- se KUNST (1993 - 94) l , 3; (1994-95) I, 
2; (1995-96) l, 3; (1996-97) I, 3. 

Billedkunstnere, fondsstøtte til uorganiserte - se KUNST 
(1994-95) Ill , 4. 
skattefritak for gave til stiftelse- se SKATTER (1996-97) 
IV, 3. 
skattemessig behandling av- se SKATTER (1994-95) Ill, 
3 og IV, 6; (1995-96) IV, 1. 
verdsetting av varelager- se KUNST (1993-94) IV, 2. 

Billettservice AS, Postverkets engasjement i- se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il, 6. 

Billettsystemer AlS, NSBs engasjement i- se RIKSREVISJO
NEN (1996-97) Il , 10. 

BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . . . . . 60 
Bilpolitikk, forslag om melding om en helhetlig- se VEGTRA

FIKK (1994-95) Il , 4. 
Bilstønadsordning for funksjonshemmede - se STA TSBUD

SJETTET (1993-94) l, 34. 
Biltilsynet, navneendring til vegkontoret- se VEGTRAFIKK 

(1994-95) IV, l. 
Biltrafikk, forslag om begrensning ved bruk av «KØFRI))- tek

nologi- se VEGTRAFIKK (1994-95) Il, l. 
Bilvrak, returordning, budsjett - se FORURENSNING 

(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l og 2; 
(1996-97) I, 1. 
returordning, endr. budsjett - se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 4. 

Bingospill, kontroll med- se LOTTERI OG SPILL (1995-96) 
Ill , 2. 

Biobio, vannkraftutbyggingsprosjekt i Chile - se UTVIK
LINGSHJELP (1996-97) Ill, 8 og 9. 

Biodrivstoff, anmodning om analyse for brukspotensial - se 
ENERGI (1995-96) Il, 3. 

- avgiftsfritak- se ST A TSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
Bioenergi, bruk av biobrensel (2 forslag bifalt) - se ENERGI 

(1995-96) li, 3. 
høgskolestudium- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 
32. 
norsk strategi for utvikling av- se ENERGI (1993-94) Ill, 
l. 
på Gardermoen, bruk av- se ENERGI (1994-95) III , 3; 
(1995-96) I, l og Ill, l; (1996-97) l, l og Ill, 6. 
tilskudd til introduksjon av nye energiteknologier - se 
ENERGI (1993-94) l, l ; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
økt bruk av- se ENERGI (1994-95) Il, 4; (1996-97) Ill , l. 

Biologi, kritikk av fagplan - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1995-96) Ill, 16. 

Biologisk mangfold, barskogvernmeldingen - se NATUR
VERN (1995-96) Il, 6. 
forslag om krav om vern og forvaltning i kommune- og 
reguleringsplaner- se NATURVERN (1995-96) Il, 3. 
i Norge, bevaring av- se NATURVERN (1994-95) Il, 3; 
(1995-96) Il , 5. 
melding om regional planlegging og arealpolitikk - se 
MILJØVERN (1996-97) Il, 9. 
oppfølging av konvensjon om - se MILJØVERN 
(1995-96) l, l. 
rovviltforvaltning- se NATURVERN (1996-97) Il, 6. 

Bioteknologi, endr. i lov om medisinsk bruk av - se SV AN
GERSKAP (1994-95) IV, l. 
forskrifter til patentloven (forslag bifalt)- se INDUSTRI 
(1996-97) Il, 3. 
genetisk kjønnstesting av idrettsutøvere - se HELSEVE
SEN (1995-96) Ill, 35 og 38. 
kjønnstesting i lys av lov om- se VITENSKAP (1994 - 95) 
Ill, 5. 
lov om medisinsk bruk- se SVANGERSKAP (1993-94) 
IV, 2. 
lov om medisinsk bruk, endr. i - se VITENSKAP 
(1996-97) IV, l. 
lovendring slik at helsevesenet kan drive oppsøkende virk
somhet- se HELSEVESEN (1995-96) Ill , 41. 
lovendring slik at høyt kolesterol kan behandles- se HEL
SEVESEN (1995-96) III, 21. 
lovforslag fremsatt i Kina for å bedre den genetiske kvalitet 
-se UTENRIKSSAKER (1993-94) Ill , 4. 
nemnd for, budsjett- se HELSEVESEN (1993-94) l , I ; 
(1994-95) I, l ; (1995-96) l , l ; (1996-97) I, l. 
nemnd for , kloning av mennesker - se VITENSKAP 
(1996-97) Ill, 3. 
patenter på naturlig forekommende biologisk materiale- se 
VITENSKAP (1994-95) Ill, 4 og 6. 

Biskoper, fristilling av kirken mht. utnevning av - se DEN 
NORSKE KJRKE (1993-94) Ill, l. 

Bistandsadvokater for voldsofre - se DOMSTOLER 
(1994-95) Ill, 3. 

Bistandsavtaler 1994- se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 
4. 
1995- se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Il, 4. 

Bistandskommisjon, rapport fra Nord-Sør- se UTVIKLINGS
HJELP (1995-96) Il, 5. 

Bjerkebæk, Lillehammer, henstilling om sikring som kulturin
stitusjon- se KULTURVERN (1996-97) I, l. 
Lillehammer, skr.spm. fra Øystein Djupedal om offentlig 
overtakelse- se (1996-97) Dok. 15, spm. 114. 

Bjugn kommune, renovasjonsavgifter - se KOMMUNER 
(1994-95) Ill, 14. 

Bjugn-saken, barneombudets rolle - se BARNEVERN 
(1994-95) Ill, 4. 
forslag om en erstatningsordning for de siktede i - se 
RETTSVESEN (1994- 95) Il, 3. o 

forslag om en gjennomgang - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1993-94) Il, 6. 
forslag om granskingskommisjon - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1993-94) Il, 5. 
rettsbeskyttelse etter frifinnelse - se RETTSVESEN 
(1994-95) Ill, 2. o 

Bjørknes Privatskole, avdeling Alesund - se PRIV A TSKO
LER (1993-94) Ill, l. 

Bjørn, beiteretter i kjerneområder, skr.spm. fra Syver Berge
se (1996-97) Dok. 15, spm. 24. 
forbud mot sauebeiting 1 kjerneområdet for- se NATUR
VERN (1995-96) Ill, 9. 
frykt for økende forekomster - se NATURVERN 
(1994-95) Ill, 6. 
i Hedmark og Nord-Trøndelag, forvaltning av kjerneområ
dene- se NATURVERN (1994 - 95) Ill, l. 
melding om rovviltforvaltning - se NATURVERN 
(1996-97) Il, 6. 
tap av bufe i kjerneområder for - se NATURVERN 
(1995-96) Ill, l. 

Bjørnebekk, tidligere kursted, bruksendring/avhending - se 
FYLKER (1995-96) Il, 12. 

Bjørnsonfestivalen, Molde, bev.- se KULTUR (1993-94) I, 
2; (1994-95) I, l; BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
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Bjørnøen AlS, utvikling 1988-92 -se STATSBEDRIFTER 
(1993-94) Il, 8. 

Bjørnøya, forslag fra energi- og miljøkomiteen om å utarbeide 
verneplan- se NATURVERN (1995-96) Il, 2. 

Bjørvika, NSB sine planer om bygging av parkeringshus ved 
terminalen på - se JERNBANER (1995-96) Ill, 2. 

Black Box, Oslo, bev. 1996- se KUNST (1995-96) I, 3. 
Oslo, tilskudd 1994- se KUNST (1993 - 94) I, 3. 

Blandede kreditter, avslag til Alcatel Telecom Norway AS -
se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Ill, 10. 
Biobio-utbyggingen i Chile - se UTVIKLINGSHJELP 
(1996-97) Ill, 8. 

Bleie i Ullensvang, skredsikring - se NATURSKADER 
(1994-95) 11, l. 

Bleikvassli Gruber AlS, budsjett 1994- se STATSBEDRIF
TER (1993-94) I, 3. 
utvikling 1988- 93- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
8. 

Bleken, Unni, utvalgsleder - se BARNEHAGER (1994-95) 
IV, l. 

Blinde, utredning av å lovfeste rett til likeverdig opplæring (for
slag bifalt)- se FUNKSJONSHEMMEDE (1996- 97) Il, 3. 

Blindern, Oslo, tunnel under- se VEGVESEN (1995-96) Ill, 
7. 

Blindeskrift- se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) 
I, 2. 
overføring av tekst i læremidler til - se SKOLER 
(1994-95) I, l. 
programoversikter for NRK - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1993 - 94) Ill, 3. 

Blindpassasjerer til norske havner- se SJØFART (1996-97) 
Il, 3. 

Blitz-huset, Oslo, byrådets avtale om oppussing - se KOMMU-
NER (1994-95) Ill, 3. o 

Blitz-miljøet, straffereaksjoner mot- se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1993-94) III, 12. 

Blodprodukter fra andre land, rutiner for innføring og bruk- se 
SYKEHUS (1993-94) Ill , 3. 
og blod, opprettholdelse av statlig monopolordning i EØS
se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 14. 

BHicher, anvendelse av konseptet «Oil Guide» for oppsamling 
av olje fra - se FORURENSNING (1993-94) lll, 21. 
hev. til tømming for olje - se FORURENSNING 
(1994-95) Il, l. 

- tømming for olje- se FORURENSNING (1993-94) Il, 10. 
Blyhagl, reduksjon ved jakt- og leirdueskyting - se FOR

URENSNING (1996-97) Ill, 4. 
Blyhvittloven, opphevelse av - se ARBEIDSMILJØ 

(1994-95) IV, l. 
Blaafarveverket, økt statstilskudd 1995- se KULTURVERN 

(1994-95) I, l. 
Blå Kors, hev.- se ALKOHOL (1993-94) l, 3; (1994-95) I, 2. 
Blåkveite, utvidelse av geografisk område for fiske etter - se 

FISKERIER (1993-94) Ill, 13. 
Blålys på privat kjøretøy i legevakttjeneste - se HELSEVESEN 

(1996-97) Il, 19 og Ill, 8. 
Blåreseptmedisiner - se Medisiner. 
Blåtind, skyte- og øvingsfelt i Indre Troms - se FORSVAR 

(1996-97) Il, 4. 
Bo- og driveplikt, endr. i odelsloven og konsesjonsloven - se 

LANDBRUK (1994 - 95) IV, 2. 
forslag om å fjerne nåværende bestemmelser - se LAND
BRUK (1994- 95) Il, 7. 
praktisering av jord- og konsesjonslovgivning 1993-1995 
-se LANDBRUK (1995-96) Il, 6. 

Bo biler for utleie, anmodning om ev. fritak for el. lemping i 
engangsavgift - se SÆRAVGIFTER (1996-97) I, l. 
for utleie, forslag om ev. fritak for el. lemping i engangsav
gift (bifalt)- se SÆRAVGIFTER (1995-96) I, 4. 

Bodø, lokalisering av politihøgskoleavdeling i Nord-Norge til
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Il, 9. 

Bodø hovedredningssentral, problemer med falske nødmel
dinger- se REDNINGSTJENESTE (1995-96) Ill, l. 

Bodø kommune sender uttalelse -se KOMMUNER (1993-94) 
Il, 3. 
salg av fylkesmannsbolig til - se ST ATSEIENDOMMER 
(1995-96) Il, 3. 

Bodø-Moskenes, fergesambandet, økning av frekvens - se 
VEGVESEN (1996-97) I, l. 

Bognøystraumen, alternativ seilingslei etter byggingen av Sal-

husbrua- se VEGVESEN (1994-95) Il, 7 og Ill, 6. 
Boiki, russisk krysser på Skogsøya i Øksnes, skr.spm. fra Paul 

Chaffey- se (1996-97) Dok. 15, spm. 21. 
Boikott av Sør-Afrika, oppheving av lov om - se UTENRIKS

HANDEL (1993-94) IV, l. 
Bokbusser, bev. 1995 -se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 

(1994-95) I, 2. 
Bokettersyn, skattcetatens representanters opptreden ved - se 

SKATTEADMINISTRASJON (1995-96) Ill, l. 
Bokmål, lærebøker i videregående skoler ~om er delt mellom 

begge målformer - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1995 - 96) Ill, 5. 

Boknafjord-sambandet, prøvedrift med naturgass i ferger- se 
FERGER (1993-94) lll, 2; (1994- 95) Ill , l; (1995-96) I, l 
og Il, 2; (1996-97) l, l og Il, l. 
skr.spm. fra Einar Steensnæs om å benytte samme klippe
kort som for Skudenessambandet - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 39. 

Bokomsetning, bokhandleres enerett til salg av skolebøker- se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1993-94) Ill, 2. 
stortingsbehandling av eventuelle endringsforslag til bran
sjeavtalen for - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1993 - 94) III, l. 

Boksing, forslag om oppheving av forbud - se IDRETT 
(1994-95) IV, l. 

Bolig- og fritidseiendommer, taksering av- se STATSBUD
SJETTET (1993-94) l, 2; (1994-95) I, 2. 

Boligbeskatning, endr. i forbindelse med «solidaritetsmilliard» 
-se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27 og IV, l. 
for ansatte i Forsvaret- se SKATTER (1996-97) IIJ, 4. 
for yrkesbefal i Forsvaret- se SKATTER (1995-96) Ill, 2. 
forslag om melding bifalt - se STATSBUDSJETTET 
(1994 - 95) I, 2. 
inntektsskatt på fordel ved bruk av egen bolig - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 2. 
ligningstakster for egen bolig- se SKATTER (1994-95) 
Ill, 4. 
skattefritak for fri bolig i Forsvaret - se FORSVAR 
(1995 - 96) IV, l. 
skatteøkning på andre områder etter forlik - se SKATTER 
(1996 - 97) Ill, 3. 
taksering og prinsipper for - se SKATTER (1996-97) Il, 
12. 

BOLIGBYGGING 62 
Boligfinansiering, Statsbankutvalgets innstilling - se STATS

BANKER (1995-96) I, l. 
Boliglån, kommunale, informasjon om betingelser- se STOR

TINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 
(1995 - 96) Il, 3. 
til statsansatte, budsjett- se ST ATENS PERSONALPOLI
TIKK (1993-94) I, I; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996- 97) I, l. 
til statsansatte, endr. budsjett - se ST ATENS PERSONAL
POLITIKK (1993-94) Il, l; (1995-96) Il, 4; (1996-97) Il, 
l. 
til statsansatte, rentenivå 2. halvår 1996 - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1995-96) Il, 11. 

Boligmarkedet, ungdom og- se BOLIGBYGGING (1996-97) 
Il, 3; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 

Boligmeldingen- se SKATTER (1996-97) Il, 12. 
Boligoppføringsloven, ny lov - se BOLIGBYGGING 

(1996-97) IV, 3. 
Boligpriser i Oslo-området- se BOLIGBYGGING (1996-97) 

Il, 3 og 4. 
rekordstigning- se BOLIGBYGGING (1996-97) III, 3. 

Boligstøtte ytet av statsbankene, avdrag 1994- se BOLIGBYG
GING (1993-94) I, l. 

Boligtilskudd til tlyktningboliger - se INNVANDRERE 
(1995-96) III, 2. 

Boligverdsettelse i arbeidsforhold - se RIKSREVISJONEN 
(1993 - 94) Il, 4. 

Boligvirksomhet i Forsvaret- se FORSVAR (1995-96) Il, Il. 
- 1 Forsvaret, antegnelse vedr.- se FORSVAR (1995-96) Il, 

l. 
Bomiljøtiltak, budsjett - se LOKALFORVALTNING 

(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett 1997 - se ST A TSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 
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for å bedre levekår i storbyene - se KOMMUNER 
(1994-95) Il, lO. 

Bompenger, El8 i Kristiansand, delvis finansiering- se VEG
VESEN (1996-97) Il , 10. 
Eiksundsambandet - se VEGVESEN (1996-97) Il, 11. 
finansiering av kompensasjonstiltak i Lier - se VEGVE
SEN (1993-94) Il, 3. 
forslag vedr. bruk til kollektivtransport - se VEGVESEN 
(1995-96) Il , 2. 
fritak for elektriske biler- se VEGVESEN (1996-97) Il, 4. 
investeringer i kollektivtransport - se VEGVESEN 
(1993-94) IV, l. 
Lier, skr.spm. fra Hallgrim Berg om takstøkning - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 43 . 
Trekantsambandet i Hordaland, delvis finansiering - se 
VEGVESEN (1995-96) Il , 5. 
Trekantsambandet og Hardan~erbrua, forlenget forhånds
innkreving- se VEGVESEN (1995-96) I, 2. 
Varoddbruprosjektet, forlengelse av innkrevingstid - se 
VEGVESEN (1995-96) Il, l. 

Bompengeselskap, revisjon av standardavtale mellom Vegdi
rektoratet og- se VEGVESEN (1993-94) Il , l. 

Bomtrålersaken, dokumentinnsyn se FISKERIER 
(1996-97) Ill, ll. 
rapport fra granskning av- se FISKERIER (1993-94) Ill, 
6. 
rapport fra granskning av tildeling av konsesjoner i 1988-
se FISKERIER (1996-97) Ill, l. 

Bomveger, rabatt for honnørreisende og militære- se VEGVE
SEN (1993-94) Ill, 5. 

Bondekvinner, friinntekt ved uføretrygding samt retningslinjer 
for vurdering av uføregrad- se TRYGDER (1996-97) Ill, 
15. 

Bonusordning for økt gjennomstrømming i høyere utdanning
se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Bordellvirksomhet, lønnstilskudd fra arbeidsmarkedsetaten til 
-se SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 18. 
tiltak mot utleie til - se STRAFFELOVGIVNING 
(1994-95) IV, 4. 

Borealis AS, aksjesalg i- se INDUSTRI (1996-97) Il, l. 
Boreplattformer, flytende, skatte- og avskrivningsregler for 

oljeselskaper- se OLJEUTVINNING (1994-95) III, 6. 
Borettslag, forslag om Husbankens sanering av fellesgjeld 

(trukket tilbake)- se BOLIGBYGGING (1993-94) Il, l. 
forslag om renteendr. i statsbanker som følge av husleie
fond- se BOLIGBYGGING (1996-97) Il, 8. 
gjeldsordning etter byfornyelsesvedtak- se BOLIGBYG
GING (1993-94) Il , 2 og IV, l ; (1994-95) Ill, 2; STATS
BUDSJETTET (1993-94) I, 2, lO og 34. 
individuell gjeldsnedbetaling - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) Ill, 7. 
individuell gjeldssanering etter byfornyelse - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 

Borettslagsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
mulighet til fritt valg av revisor - se BOLIGBYGGING 
(1994-95) Ill , l. 

Borg (Fredrikstad) havn, frihavnstatus for - se TOLL 
(1993-94) III, l. 

Borgarting lagdømme, navneendring for Eidsivating - se 
DOMSTOLER (1994-95) IV, 4. 

Borgarting lagmannsrett, restansenedarbeidingsprosjekt - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 

Borgen, Kjell, tidl. stortingsrepr. og statsråd, minnetale over, 
S.tid. 28-29 (8.10.96) 

Borgenes, DIS, anmodning vedr. ivaretakelse - se KULTUR
VERN (1996-97) l, 2. 

Borgestadklinikken, midler til - se HELSEINSTITUSJONER 
(1995-96) III, 3. 

Borgir, Arne, Oslo, anmodning om omvalg i Oslo- seKLA
GER TIL STORTINGET (1993-94) Il, l. 

Borre,.videreutbygging av brannvemutdanning- se VIDERE
GAENDE SKOLER (1995-96) lll, 9. 

Borregaard, rammebetingelser for etanoleksport- se UTEN
RIKSHANDEL (1995-96) Ill, 19. 

Borteboerstipend for ungdom i fosterhjem eller barnevernsin
stitusjon - se STUDIEFINANSIERING (1996-97) Ill, l. 
til elever med utsatt skolestart - se STUDIEFINANSIER
ING (1995-96) Ill, 3. 

Bortvisning fra.videregående skoler pga. voldshandlinger- se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1994-95) Ill, 9. 

Bosettingsmønster, melding om distrikts- og regionalpolitikk
se DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) Il, 3. 
målsetting om desentralisert bosetting- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1994-95) Ill, 9. 
utflytting fra Nord-Norge- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Ill, 4. 
utvikling i - se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, 
2. 

Bosnia-Hercegovina, ambassade i Sarajevo, opprettelse - se 
UTENRIKSSAKER (1996- 97) I, l. 
avtalen om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak (CSBM) -
se UTENRIKSSAKER (1996-97) Il, 6. 
bev. til gjenoppbygging av helsetjenester- se INNVAND
RERE (1996-97) Il, l. 
deltakelse med en logistikk- bataljon i UNPROFOR - se 
FN-STYRKER (1993-94) Il, 2. 
fedrelandsløse asylsøkere fra etnisk blandede familier - se 
INNVANDRERE (1996-97) Ill , 21. 
forslag om oppheving av visumplikten - se INNV AND
RERE (1993-94) Il, 3. 
forslag om opphør av våpenboikott - se UTENRIKSSA
KER (1993-94) Il, 2. 
forslag vedr. flyktninger fra - se INNVANDRERE 
(1993-94) Il, 5. 
fredsplan for- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill, 18. 
innsamling av bevis for krigsforbrytelser blant flyktninger 
fra- se MENNESKERETTIGHETER (1995-96) III , 12. 
krigsforbrytere i norske mottak - se INNVANDRERE 
(1993-94) Ill , 24. 
manglende reaksjon fra FN-styrker ved overgrep på sivile
se FN-STYRKER (1995-96) Ill, l og 9. 
midlertidig lov om arbeids- eller oppholdstillatelse for per
soner fra- se INNVANDRERE (1994-95) IV, l. 
NATO-styrke (IFOR), kostnadsøkninger - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
NATO-styrke (IFOR), norsk deltakelse- se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1995-96) l, 2; (1996-97) l, l ; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l , 32 og IJ, lO. 
NATO-styrke (I FOR), tilbakeføring av midler til statskas
sen- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1996-97) 
Il, l . 
NATOs oppfølging av Dayton-avtalen- seNA TO (POLI
TISKE SPM) (1996-97) Il, l. 
norsk deltakelse i NATO-ledet post- IFOR-styrke SFOR
se NATO (MILITÆR TEKNISKE SPM) (1996-97) l , 2. 
oppholdstillatelse for flyktninger fra- se INNVANDRERE 
(1995-96) Il, 6 og Ill, 19 og 23 . 
psykososiale prosjekter i - se UTENRIKSSAKER 
(1995 - 96) Ill, 28 . 
rekruttering av norsk fagpersonell til feltsykehus i Tuzla -
se FN-STYRKER (1995-96) Ill, 2. 
repatriering av flyktninger - se INNVANDRERE 
(1995-96) Il, 9 og III , 3 og 6; (1996-97) l, 3 og Il, 6. 
skolebøker til flyktningbarn fra - se INNVANDRERE 
(1993 -94) Ill, 4. 
skr.spm. fra Grethe G. Fossum om oppholdstillatelse for 
flyktninger- se (1996-97) Dok. 15, spm. Il. 
spesialistgodkjennelse for plastisk-kirurg fra- se HELSE
PERSONELL (1996-97) III, 8. 
stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning til flykt
ninger fra- se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 23. 
tiltak for fortgang i gjenoppbyggingsarbeidet- se UTEN
RIKSSAKER (1995-96) Ill , 10. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse vedr. tvungen retur 
av flyktninger- se INNVANDRERE (1995-96) Il, 7 . 
utenrikspohtisk redegjørelse - se UTENRIKSSAKER 
{1993-94) Il, 5. 
utgifter tilknyttet valg og informasjon til flyktninger vedr. 
tilbakevending- se INNVANDRERE (1995-96) Il, 9. 
utvidet norsk deltakelse i UNPROFOR- se FN-STYRKER 
(1994-95) Il, 2. 
visum til Norge for folkedansgruppa Camerad - se INN
VANDRERE (1996-97) Ill, 24. 
økt integreringstilskudd til kommunene for flyktninger fra 
-se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 34. 

Bostedsløse, tiltak for - se BOLIGBYGGING (1996-97) III , 
10. 

Bostøtte, budsjett - se DEN NORSKE ST ATS HUSBANK 
(1993-94) I, l ; (1994 - 95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 
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encir. budsjett - se DEN NORSKE ST ATS HUSBANK 
(1993-94) Il, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
for eldre, endr. bev. 1994 - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 
for pensjonister, budsjett - se ELDREOMSORG 
(1994-95) I, l; (1996-97) I, l. 
for pensjonister, budsjett 1994 og administrativ samordning 
med Husbanken- se ELDREOMSORG (1993-94) I, l. 
for pensjonister, budsjett 1996, likestilling av gifte og sam
boende- se ELDREOMSORG (1995-96) I, l. 
for pensjonister, emir. budsjett- se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15; (1996-97) Il, 28. 
for pensjonister, samordning med botilskudd -se ELDRE
OMSORG (1996-97) Ill, 2, 3 og 9. 
for pensjonister, samordning med botilskudd, skr.spm. fra 
Ola T. Lånke- se (1996-97) Dok. 15, spm. 80. 
forskyvning av utbetalingstidspunkt- se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1994-95) Il, l. 
oppfølging av samordning - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) Il, 5. 
samordning med botilskudd - se DEN NORSKE ST ATS 
HUSBANK (1996-97) Il, 3. 
tilknyttet omsorgsboliger se ELDREOMSORG 
(1996-97) Ill, 6. 

Bostøtteordning, endr. i Husbankens - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1993-94) Il, 4. 

Botswana, næringslivssamarbeid - se UTVIKLINGSHJELP 
(1994-95) 11, 8. 
utestengning fra Norge pga. auksjonsprinsippet av corned 
beef fra- se LANDBRUKSPRODUKTER (1993-94) Ill, 
3. 

Bouchjkhi, Ahmed, om status i saken - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 10. 

Braathens SAFE A.S., nedleggingsfare for motordivisjon på 
Sola- se LUFTFART (1996-97) III, 8. 

Bragefeltet, fastsettelse av statlig eierandel - se OLJE 
(1994-95) Il, 7. 
salg av statlig andel- se RIKSREVISJONEN (1994-95) 
Il, 6. 

Brannberedskap i Oslofjorden, aktualisert av fergekatastrofen 
i Østersjøen- se REDNINGSTJENESTE (1994-95) Ill, l. 
til sjøs- se ARBEIDSMILJØ (1994-95) I, I. 

Brannbiler på ikke-statlige flyplasser, ansvar for- se LUFT
FART (1993-94) Il, l. 

Brannfarlighetsloven, namsmyndighet for Statens innkre
vingssentral til tvangsinnkreving av avgifter - se RETTS
VESEN (1993-94) IV, 5. 

Brannsikring av stavkirker - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 
av stavkirker og middelalderbygninger - se KUL TUR
VERN (1994-95) I, 2 og Il, l; (1995-96) I, 2; STATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
av stavkirker og etterreformatoriske kirker- se KUL TUR
VERN (1996-97) l, 2. 
av vegtunneler- se VEGVESEN (1996-97) Ill, 16. 

Brannvarsling, endret ordning for tildeling av nødnummer- se 
REDNINGSTJENESTE (1994-95) III, 2. 
sentralisering av nødmeldetjenester - se KOMMUNER 
(1993-94) Ill , l. 
stortingsmelding om - se REDNINGSTJENESTE 
(1995-96) Il, 1. 

Brannvern, brudd på brannforskriftene ved Haakonsvern - se 
FORSVAR (1993-94) Ill, 17. 
kontroll med pipers tekniske stand - se KOMMUNER 
(1996-97) Ill, 8. 

Brannyernutdanning, videreutbygging i Borre- se VIDERE
GAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 9. 

Brannvesen, henstilling vedr. mulighet for øvelser i rednings
dykking- se ARBEIDSMILJØ (1995-96) I, l. 

- kontroll med teknisk stand ved piper i hus og leiligheter -
se KOMMUNER (1993-94) Ill, 24. 

Bransjeavtalen for bokomsetning - se BIBLIOTEK OG LIT
TERATUR (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2. 
bokhandleres enerett til salg av skolebøker- se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1993-94) Ill, 2. 
stortingsbehandling av eventuelle endringsforslag - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1993-94) Ill, l. 

Brasil, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se SKA T
TEAVTALER (1994-95) Il, 2. 
landkrav fra indianere overfor Aracruz Celulose- se MEN
NESKERETTIGHETER (1996-97) Ill, 11. 

overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning - se 
SK.ATTEAVTALER (1993-94) Il, 2. 

Bratsbergbanen, Telemark- se JERNBANER (1996-97) Il, 8. 
Brattestå, Hans, ansettelse som Stortingets direktør for ny åre

målsperiode- se STORTINGET (1995-96) Il, 16. 
Breivik, Birger, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 

4755-4756 (26.9.96). 
Bremselys, forslag om påbud om høytsittende- se VEGTRA

FIKK (1993-94) Il, 2. 
Brennevin, forslag om skjenking på søndager- se ALKOHOL 

(1996-97) Il, 2 og IV, 3. 
Brent Spar, opphugging av plattformen - se OLJEUTVIN

NING (1995-96) Ill, l. 
Brevsak, bruk av statsapparatet i partipolitisk arbeid - se 

REGJERINGEN (1994-95) Il, 9 og 10. 
Brigademuseum, Bardu- se FORSVAR (1996-97) I, l. 
Brigaden i Nord-Norge, flytting av oppklareringseskadronen -

se FORSVAR (1993-94) Il , 9. 
Brimnes, forslag om bedret tilbud på fergesamband til Bruravik 

(bifalt)- se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 
Brudalen-Røgler på Gardermoen, videre landbruksvirksomhet 

-se LUFTFART (1996-97) Ill, 17. 
Bruer, estetiske hensyn- se VEGVESEN (1996-97) Ill, 3. 

med korrosjonsskader, rehabilitering av - se VEGVESEN 
(1994-95) III, l; (1996-97) Ill, 15. 
regler/forskrifter for vedlikehold av - se VEGVESEN 
(1993-94) Ill, 7. 

Brukerinnflytelse innenfor offentlig tjenesteyting, forslag 
vedr.- se FORBRUKERSAKER (1995-96) Il, 4. 

Brundtland, Gro Harlem, statsminister, meddelelse om 
Regjeringens avskjedssøknad - se REGJERINGEN 
(1996-97) U, 3. 

Brundtland-kommisjonen- se Verdenskommisjonen for mil
jø og utvikling. 

Bruravik, forslag om bedret tilbud på fergesamband til Brim
nes (bifalt)- se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 

Brussel, opprettelse av en helseråd-stilling - se DEPARTE
MENTER (1994-95) I, 9. 

Brystimplantater av silikon, helseskader pga. -se HELSEVE
SEN (1996-97) Ill, 28. 

Brystkreft, behandling ved Sentralsykehuset i Rogaland - se 
SYKDOMMER (1995-96) Ill, 5. 
bev. til masseundersøkelse- se SYKDOMMER (1996-97) 
Ill, 6. 
stråleskader etter behandling ved Radiumhospitalet, rede
gjørelse- se SYKDOMMER (1996-97) l, l og Il, 3. 

Brønnloven, oppheving av - se BYGNINGSVESEN 
(1994-95) IV, 2. 

Brønnøy kommune, kompensasjon til - se FORSV ARSMA
TERIELL (1993-94) Il, 2. 
sender uttalelse om vågehvalfangst - se KOMMUNER 
(1993-94) Il, l. 

Brønnøysund, endr. budsjett 1995 - se RETTSVESEN 
(1995-96) Il, 2. 
flytting av ambulansefly til Værnes- se HELSEVESEN 
(1996-97) Ill, 7. 
merarbeid ved etablering av EMAS-ordningen- se FOR
URENSNING (1995-96) IV, l. 
opprettelse av Enhetsregisteret - se RETTSVESEN 
(1993-94) IV, 4. 

Brønnøysund flyplass, midlertidig utbyggingsstopp - se 
NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1993-94) I, l. 

Brønnøysund, registerenheten i, analyse av gebyrpolitikken 
ved selvfinansiering se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
avgiftsnivå- se RETTSVESEN (1994-95) Ill, 5. 
budsjett- se RETTSVESEN (1993-94) I, l; (1994-95) I, 
J; (1995-96) I, J; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1994- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 4. 
heving av rettsgebyr- se RETTSVESEN (1994-95) IV, 2. 

Brøset psykiatriske sykehus, lønnsvilkår ved - se SYKEHUS 
(1996-97) III, 33. 

Budapest, rapport fra KSSE-toppmøte og -tilsynskonferanse 
høsten 1994- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 10. 

Budbilbransjen, mulighet til å bli registrert som næringsdri
vende- se SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) III, 
l. 

Budsjettavtale mellom SV, KrF og A - se ST A TSBUDSJET
TET (1994-95) l, 27. 

Budsjettbehandling, henstilling om endr. i statsbudsjettbe-
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handling/kommuneloven - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
i kommunene, skriv fra diverse kommuner - se under 
KOMMUNER. 
i kommunene, skriv fra fylkeskommuner - se under FYL
KER. 

Budsjettforlik mellom A og KrF - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 3. 

Budsjettreformutvalget, innstilling fra - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 22. 

Buer-utvalget, handlingsplan for voksenopplæring - se 
UTDANNTNG (1996-97) 11, 10. 

Bulgaria, ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA- lan-
dene og- se TRAKTATER (1993-94) Il, l. 

Bulimi - se Spiseforstyrrelser. 
Bull, Bernt, utvalgsleder- se ALKOHOL (1996-97) IV, l. 
Bunad- og Folkedraktrådet, bev. 1997 - se KUL TUR VERN 

(1996-97) l, l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
bev. til stilling- se KULTURVERN (1994-95) I, l. 

Borger King, etterlevelse av forskrift om kjøttvarer og kjøtt
produkter - se FORBRUKERSAKER (1995 - 96) Ill, 2. 

Burhønsdrift, forslag om å forby - se HUSDYRBRUK 
(1994-95) Il, 2. 

Burkina Faso, bruk av bistandsmidler til teateroppsetting - se 
UTVIKLTNGSHJELP (1993-94) Ill, l. 

Burma, advarsler til norske firmaer mot å investere i - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 7. 
menneskerettighetsbrudd - se MENNESKERETTIGHE
TER (1996 - 97) Il, l. 

Burundi, den humanitære situasjon i Øst-Zaire - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Il, l . 
tiltak for å hindre samme situasjon som i Rwanda - se 
FREDSARBEID (1994-95) Ill, l. 

Buskap, beskatning av gevinsten ved tvungen nedslakting - se 
LANDBRUK (1996-97) IV, l. 
forslag om erstatning for produksjonstap ved nedslakting 
av- se VETERINÆRVESEN (1996-97) IV, l. 

Buskerud distriktstollsted, forslag om opprettholdelse (bifalt) 
- se TOLL (1996 - 97) I, 2. 

Buskerud fylkeskommune sender uttalelse om mangel på fag
personell innen lege- og sykepleietjenesten - se FYLKER 
(1995-96) 11, 2. 

Buskerud fylkesskattekontor, kontrollørers opptreden ved 
bokettersyn se SKATTEADMINISTRASJON 
(1995-96) III, l. 

Buskerud tolldistrikt, sammenslåing med Telemark/Vestfold 
-se TOLL (1995-96) Ill, 5. 

Busser, forslag vedr. bruk av naturgass og propan (bifalt) - se 
OLJEOMSETNING (1995-96) Il, l. 
gassdrift i storbyene- se SAMFERDSEL.(l995-96) I, l. 
henstilling om konsesjon til ekspressrute Alesund-Oslo og 
Molde-Oslo- se SAMFERDSEL (1996-97) I, l. 
henstilling vedr. sikkerhet for passasjerer - se VEGTRA
FIKK (1995 - 96) 11, l. 
kompensasjon ved bortfall av avgiftsfritak - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
konsesjonsregler- se SAMFERDSEL (1994-95) Ill, l og 
Ill, 3. 
konsesjonsregler for ekspressruter - se SAMFERDSEL 
(1995-96) l, l. 
påbud om bilbelte- se VEGTRAFIKK (1995-96) Ill, 2. 
SNO-engasjement i Norgesbuss Invest AS - se SAM
FERDSEL (1996-97) Ill, 6. 
spørsmålet om autodieselavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) I, 3. 

Bussoperatører, støtte fra SND til nettverk av fire store - se 
REISELIVSNÆRING (1993-94) Ill, 3. 

Butikkfag, inntakskrav for lærlinger - se UTDANNING 
(1993-94) Ill, 7. • 

Butikkran i Oslo, økning i antall - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1995-96) Ill, 11. 

Butikktyverier, henle.,ggelsespraksis ved Oslo politikammer -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 3. 

Bydel~oliti, forslag om plan for utbygging av- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Il, 4. 

Byfornyelse, bedring av boforhold i storbyene - se BOLIG
BYGGTNG (I994-95) Il, 2. 
endr. i Husbankloven til å gjelde byfomyede borettslag 
omdannet til sameier - se DEN NORSKE ST ATS HUS
BANK (1995-96) IV, l. 

forslag om Husbankens sanering av fellesgjeld (trukket til
bake)- se BOLIGBYGGING (1993-94) Il, l. 
gjeldsordning for borettslag - se BOLIGBYGGING 
(1993-94) Il, 2 og IV, l; STATSBUDSJETTET (1993 - 94) 
I, 2, 10 og 34. 
gjeldsordning for borettslaget Markveien 9 i Oslo - se 
BOLIGBYGGTNG (1994-95) Ill, 2. 
gjeldsordning for sameier - se BOLIGBYGGING 
(1995-96) I, l og Il, l. 
gjeldssanering etter- se STATSBUDSJETTET (1995-96) 
I, 32; BOLIGBYGGING (1996-97) IV, l. 
individuell gjeldssanering for tidligere borettslagsandels
havere- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15. 
leietakeres rettigheter- se BOLIGBYGGING (1996-97) 
Ill, 5. 
Meyerløkka i Oslo- se BOLIGBYGGING (1996-97) Ill, 
4. 
og boligkvalitet, tilskudd - se LOKALFORV AL TNTNG 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
Oslo indre øst- se KOMMUNER (1995-96) Il, 21. 
søknadsfrist for gjeldssanering - se BOLIGBYGGING 
(1994- 95) Ill , 3. 
tilskudd til miljøforbedrende tiltak og kommunale risiko
fond for ny- se LOKALFORVALTNING (1994-95) l, l. 

Bygdeallmenningsloven, endr. i - se LANDBRUK (1994-95) 
IV, 2. 
salg eller feste av parseller- se LANDBRUK (1995 - 96) 
IV, 2. 

Bygdelister, forslag om økonomisk likebehandling av alle 
kommunestyregrupper - se KOMMUNER (1995 - 96) Il, 
22. 

Bygdeutvikling, etterprøving av investeringsresultater - se 
DISTRIKTSUTBYGGTNG (1995-96) Ill, l. 
landbrukssamvirkets distriktspolitiske rolle - se OI ST
RIKTSUTBYGGTNG (1995 - 96) Il, 3. 

Bygdøy kongsgård, budsjett - se KONGEN (1993-94) l, l ; 
(1994-95) I, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 

Bygg- og anleggsvirksomhet, lov om regulering - se BYG
NINGSVESEN (1995-96) IV, l. 

Bygge- og anleggsbransjen, aktiviteten i- se BYGNINGSVE
SEN (1996-97) Ill, 3. 
avvikling av kommunale sysselsettingstiltak etter 1995 -se 
SYSSELSETTING (1994-95) I, l. 
ressursutnyttelse gjennom regulering av framdrift for 
offentlige oppdrag - se BYGNINGSVESEN (1995-96) Il, 
2. 
tiltak mot uheldig utvikling - se BYGNINGSVESEN 
(1996-97) Il, 2. 

Byggebevilgninger, reduksjon - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) 11, 28. 

Byggefeilforsikring, forslag om innføring av - se BYG
NINGSVESEN (1994-95) Il, 5. 

Byggelånsgarantiordningen - se VERFTSINDUSTRI 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, 2. 
avvikling f.o .m. 1997- se VERFTSTNDUSTRI (1996-97) 
l, 2. 

Byggevaredirektivet, kontroll av byggevareprodukter - se 
BYGNINGSVESEN (1995-96) IV, 2. 

Bygningsråd, tilgang på arkitektfaglig kompetanse- se KOM
MUNER (1993-94) Ill, 21. 

Bygningsvern, bev. til restaureringsarbeid- se LANDBRUK 
(1996-97) I, 3. 

- forslag om bedre støtteordninger for eiere av fredede byg
ninger- se KULTURVERN (1994-95) Il, 4. 
skr.spm. fra Gunnar Fatland - se (1996-97) Dok. I5, spm. 
145. 
støtteordninger for eiere av fredede bygninger- se KUL
TURVERN (1995 - 96) l, 2; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 3. 
tilskudd til fredede bygninger i privat eie- se KULTUR
VERN (1996-97) I, 2. 

BYGNINGSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
Bykle kommune, opphevelse av vedtak om etablering av 

Gyvatn artilleriskytefelt - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1994-95) Il, 6. 

Bylister, forslag om økonomisk likebehandling av alle kommu
nestyregrupper - se KOMMUNER (1995-96) Il, 22. 

Byrettene, budsjett - se DOMSTOLER (1993-94) l, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
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endr. budsjett 1993- se DOMSTOLER (1993-94) Il, l. 
regulering av embetsdistrikter - se DOMSTOLER 
(1996-97) Il, 3. 

Bystatus, regler for- se KOMMUNER (1996-97) IV, l. 
Bærekraftig forbruk, tiltak for - se INTERNASJONALT 

SAMARBEID (1994-95) l, 5. 
Bærekraftig utvikling, bebudet melding om - se MILJØ

VERN (1995-96) Il, 9. 
det nasjonale utvalget for- se MILJØVERN (1996-97) Ill, 
7 og 8. 
endring av produksjons- og forbruksmønster- se MILJØ
VERN (1994- 95) Il, 3 og 4. 
forslag om en nasjonal kommisjon - se MILJØVERN 
(1995-96) Il , 10. 
forslag til behandling i bebudet melding - se MILJØVERN 
(1996-97) Il, l. 
langtidsprogram og forbruksvekst - se MILJØVERN 
(1993 - 94) Ill, 3 og 4. 
melding om regional planlegging og arealpolitikk - se 
MILJØVERN (1996- 97) Il, 9. 
og forbruk, miljøvernpolitisk redegjørelse - se MILJØ
VERN (1993-94) 11, 3. 
og økonomisk vekst- se STATSBUDSJETTET (1994- 95) 
I, 2. 
politikk for en- se REGJERINGEN (1993-94) Il, 9. 
politisk samarbeid for omlegging av forbruksmønster m.v. 
-se MILJØVERN (1996-97) Il, 3. 
rovviltforvaltning- se NATURVERN (1996-97) Il, 6. 
tiltak for - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1993 - 94) I, 6. 

Bærekraftige lokalsamfunn, utvelgelse av kommuner til pro
sjektdeltakelse- se MILJØVERN (1995 -96) Ill, 4. 

Bæreposer, avgift på plastråstoff til - se FORURENSNING 
(1996- 97) Ill, 7. 

Bærum kommune, boligmasse på frigjorte arealer på Fornebu 
-se KOMMUNER (1993 - 94) Ill, 39. 
etterbruk av Fornebu - se ST A TSE1ENDOMMER 
(1996 - 97) Ill, 4. 
etterbruk av Fornebu, skr.spm. fra Per- Kristian Foss- se 
(1996 - 97) Dok. 15, spm. l lO. 
privatisering av hjemmebaserte tjenester - se KOMMU
NER (1993-94) lll , 22. 
privatisering av vannverk- se KOMMUNER (1995-96) 
Ill , l. 
utbygging av strandsonen- se NATURVERN (1994-95) 
Ill, 7. 

Bøgh, ambassadør, uttalelse om at albanske ledere i Kosovo ber 
flyktningene vende hjem - se INNVANDRERE (1993-94) 
Ill, 11. 

Bølgekraft, forskning og utnytting- se ENERGI (1996 - 97) III, 
11. 

Bømlo, bev. til kirkehistorisk senter - se DEN NORSKE 
KIRKE (1995-96) I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) 
I, 32. 

Bømlo kommune sender skriv vedr. tidspunkt for vedtak av 
kommunale budsjett - se KOMMUNER (1996-97) Il, l. 
sender uttalelse vedr. saldering av statsbudsjettet - se 
KOMMUNER (1995 - 96) Il, 11. 

Bønder, henstilling om førtidspensjonsordning - se LAND
BRUK (1996-97) Il , 6. 

Børsloven, endr. i- se AKSJER (1995 - 96) IV, 4; (1996-97) 
IV, 4 og 5. 

Båter, avgift på - se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 3. 
Båtmotoravgift - se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; 

(1994-95) I, 3; (1995 - 96) l, l; (1996-97) l, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
marinefartøyer, fritak - se FORSV ARSMATERIELL 
(1996-97) Il, l. 

Båtopplæring, henstilling om innføring av obligatorisk - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) Il, 3. 
skr.spm. fra Terje Sandkjær om obligatorisk - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 83 . 

Båtregister, et sentralt- se SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 2. 
etablering av- se SJØFART (1995 - 96) Ill, 3. 
lokalisering av sentral enhet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
lov om- se SIVILLOVGIVNING (1993-94) IV, l. 
systemløsning og organisering- se ST A IS BUDSJETTET 
(1994- 95) Il, 12. 

Båtsfjord flyplass, bygging av ny- se LUFTFART (1996-97) 
Il, lO. 

prosjektering av den nye - se LUFTFART (1995 - 96) l, l. 
stathg engasJement- se LUFTFART (1994- 95) Il, 4. 

Camerad, visum til folkedansgruppe fra Bosnia- Hercegovina 
-se KUNST (1996-97) Ill, 7. 

Campingbiler for utleie, anmodning om ev. fritak for el. lem
ping i engangsavgift - se SÆRAVGIFTER (1996- 97) I, l. 
for utleie, forslag om ev. fritak for el. lemping i engangsav
gift (bifalt) - se SÆRAVGIFTER (1995 - 96) l , 4. 

Canada, avtale om bevaring av fiskestammer og håndhevelse 
av lover - se TRAKTATER (1995-96) IV, l. 
krav om torskefiskestopp utenfor 200-milssone - se FIS
KERIER (1993-94) Ill, 4. 
norsk holdning til aksjoner mot EU-fiske utenfor 200-mils 
sone- se FISKERIER (1994-95) Ill, 4. 

Capability Packages, omlegging av fellesfinansierte og nasjo
nalfinansierte prosjekt- se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1993 - 94) 11, 2. 

Cappelen, Andreas, tidl. justisminister, uttalelse vedr. telefon
avJytting av Peder Martin Lysestøl - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 9. 

CD-ROM, forslag om støtteordning for norske produksjoner
se KUL TUR (1996-97) I, 3. 
forslag om støtteordning for norske produksjoner sendt 
familie-, kultur- og administrasjonskomiteen - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) l, 3. 

Cerebral parese, Berg gård - se Rikshospitalet. 
- Berg gård, budsjett - se HELSEINSTITUSJONER 

(1993 - 94) I, l; (1994-95) I, l. 
CFE-avtalen om konvensjonelle styrker, strategi for håndtering 

av følger av NATO-utvidelse- se FORSVAR (1996- 97) I, 
l. 

Charteravgift 1994 og avvikling fra 1.4.94 - se SÆRA VGIF
TER (1993-94) l, 2. 
avvikling fra 1.1.94- se STATSBUDSJETTET (1993-94) 
l, 34. 

Chiapas-regionen i Mexico, situasjonen i- se UTENRJKSSA
KER (1994-95) Ill, 14. 

Chile, Aker RGI-engasjement med følger for kystfiskere- se 
FISKERJER (1996-97) Ill, lO; UTVIKLINGSHJELP 
(1996-97) Ill, 10. 
flyktninger som returnerer til Norge etter å ha reist hjem 
se INNVANDRERE (1994- 95) Ill , 13. 

- norsk engasjement i Biobio-utbyggingen - se UTVIK
LINGSHJELP (1996- 97) Il, 7, (1996- 97) Ill, 8 og 9. 

Chr. Michelsens Institutt, hev. til menneskerettighetsforsk
ning- se VITENSKAP (1994 - 95) I, l; (1995-96) l, l og 
Il , l . 
rapport om norsk bistandspolitikk - se UTVIKLINGS
HJELP (1994 - 95) Ill, 5. 

Chrifa Fabrikker AlS- se INDUSTRI (1993 - 94) Ill, 4. 
Christiania Gymnas AS, utdanningsstøtte til elever- se STU

DIEFINANSIERTNG (1994- 95) Ill , l og 2. 
Christiansen, Ragnar, utvalgsleder- se LOKALFORVALT

NING (1995 - 96) Il, 12. 
Christie, Werner, avskjed som helseminister- se REGJERIN

GEN (1995 - 96) Il , 6. 
Cipramil, blå resept for legemidlet - se HELSEVESEN 

(1995-96) Ill, 22. 
Claes, Willy, tillit til NATOs generalsekretær - se NATO 

(POLITISKE SPM) (1994-95) Ill, 3. 
Clemenskirken, Gamlebyen i Oslo, utgraving og bevaring - se 

KULTURVERN (1996-97) l, 2. 
CLIMEX-prosjektet, finansiering 1995 - se MILJØVERN 

(1994-95) I, l. 
COz-avgifter- se SÆRAVGIFTER (1993 - 94) I, 2; (1994-95) 

I, 3; (1995 - 96) l, 4; (1996-97) l, l. 
departementsrepresentanters standpunkt i Grønn skatte
kommisjon - se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 8. 
forslag om opprettelse av et Statens Miljøfond- se SÆR
AVGIFTER (1995-96) Il , l. 
fremtidig utforming- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
I, 27. 
gass i samferdselssektoren - se SÆRAVGIFTER 
(1996-97) Ill, 6. 
gasskraftverk - se FORURENSNING (1995-96) Il, 10; 
SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 4 og 5. 
industriens tåleevne- se .SÆRAVGIFTER (1996-97) Ill, 
4. 
i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, endr. i lov 
om- se OLJE (1996- 97) IV, 2 . 
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melding om norsk klimapolitikk- se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 5. 
Regjeringens handlemåte overfor Grønn skattekommisjon 
- se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 10. 

C02-utslipp, elektrifisering av olje- og gassplattformer - se 
FORURENSNING (1996-97) III , 17 og 18. 
forslag om Norges opptreden under de internasjonale kli
maforhandlinger - se FORURENSNING (1996-97) Il, 5. 
forslag vedr. renseteknologi og elektrifisering av produk
sjonsplattformer (bifalt) se OLJEUTVINNING 
(1996-97) Il, 4. 
fra fly , tiltak mot - se FORURENSNING (1993-94) Ill, 
29. 
gasskraftverk - se FORURENSNING (1995-96) Il, 10 og 
Ill, 18 og 20; (1996-97) Il, 8 og 9 og Ill, 12, 19 og 22; 
OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, 12. 
henstilling vedr. ny gassturbinteknologi ved feltutbyggin
~er- se OLJEUTVINNING (1995-96) Il , 4 og 5. 
mnenlands, klimaavtale - se FORURENSNING 
(1996-97) Ill, 10. 
Jotun-feltet - se OLJEUTVINNING (1996-97) Il, 7. 
melding om bruk av naturgass i Norge - se OLJEOMSET
NING (1995 - 96) Il, l. 
melding om norsk klimapolitikk - se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 5. 
Oseberg Sør- se OLJEUTVINNING (1996-97) Il, 5. 
prognoser for gass- og oljeproduksjon - se FORURENS
NING (1994 - 95) Ill, 33. 
reduksjon ved eksport av gasskraft- se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 21. 
reduksjonsmål i klimaavtale - se FORURENSNING 
(1996-97) III, 9. 
skogplanting for å motvirke drivhuseffekten - se FOR
URENSNING (1995-96) Il, 6. 
stabiliseringsmål - se FORURENSNING (1993-94) Il , 5; 
(1994-95) Ill, 7; (1995 - 96) Ill, 18, 19 og 20; (1996-97) Il, 
6. 
økning i lys av EUs reduksjonsmål- se FORURENSNING 
(1996-97) Ill, 8. 
økning pga. dyrere strøm og billigere olje - se FOR
URENSNING (1994- 95) Ill , 27. 

COB-avtalen, reforhandling - se NATO (MI LIT ÆRTEK
NISKE SPM) (1993-94) l, 1. 

Coca-Cola Drikker as, etablering i Lørenskog - se INDU
STRIUTBYGGING (1996- 97) Ill , 10. 

COCOM, kontroll med og etiske retningslinjer for våpeneks
port- se UTENRIKSHANDEL (1993-94) Il , 4 . 

Codex-standarder på næringsmiddelområdet, deltakelse i 
utviklingen av- se EFTA/EU (1996-97) Il , 3. 

Collin, Turid Hovind, Oslo, klage ved folkeavstemningen - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1994- 95) Il, l. 

Colombia, forslag om egen rapportør fra FNs menneskeretts
kommisjon for - se MENNESKERETTIGHETER 
(1993 - 94) Ill , 13 . 
opprettelse av stilling som spesialrapportør for - se FN 
(1994 - 95) Ill, 3. 

Color Line, tariffavtaler i fetjerederiet- se LØNN (1993 - 94) 
Ill, 5. 

Computertomografi, strid mellom Førde Trygdekontor og 
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane om refusjon - se SY
KEHUS (1993 - 94) Ill, 1. 

Conax AS, forslag om redegjørelse om virksomheten - se 
TELEVERKET (1994-95) Il , l. 

Containeranlegg, prisanslag for prosjekt - se FORSVARS
MATERIELL (1994- 95) l, l. 

Corned beef fra Botswana, utestengning fra Norge pga. auk-
sjonsprinsippet se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1993-94) Ill, 3. 

Creutzfeldt-Jakob, risiko ved import av storfekjøtt fra Storbri
tannia- se LANDBRUKSPRODUKTER (1995 - 96) Ill, 
18. 

Crown of Scandinavia, avgang fra Oslo med åpen baugport -
se SJØFART (1996-97) Ill, 4. 

Cruiseflåten i NIS, tillemping av krav om norsk sikkerhetsbe
manning - se SJØFART (1994-95) I, 3. 

CSD - se FNs kommisjon for bærekraftig utvikling. 
CSM, nedlegging av dropsproduksjon ved Freia - se INDU

STRI (1996-97) Ill, 18. 
Cuba, kulturministerens reise til - se KULTUR (1996-97) III, 

3. 

statlig garanti til bedrifter ved etablering på - se UTEN
RIKSHANDEL (1995-96) Ill, Il. 

Dagali lufthavn, statlig støtte- se LUFTFART (1994-95) Il, 4 . 
Dagens Næringsliv, tippekonkurranse med whisky som gevinst 

- se MASSEMEDIER (1993 - 94) Ill, 2 . 
Dagligvarebransjen, konkurranseforholdene i - se ST ATS

BUDSJETTET (1993-94) l, 34. 
Dagligvarehandel, forslag om en solidarisk fraktutjevnings

ordning- se VAREHANDEL (1993 - 94) Il, 2. 
innkjøpssamarbeid mellom RIMI og REMA - se V ARE
HANDEL (1993-94) Ill, 2. 
i utkantstrøk, støtte 1994- se VAREHANDEL (1993-94) 
I , l. 
i utkantstrøk, utviklingsprogram for - se VAREHANDEL 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, 1; ; (1996- 97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31 ; 
kartlegging av prisutvikling for norskproduserte matvarer 
se VAREHANDEL (1995-96) 11 , l. 
markedskonsentrasjon og matvarekjeders markedsmakt -
se VAREHANDEL (1994-95) Il , l, (1996 - 97) Ill , 2. 
store kjeders omvurdering av prinsippet om fraktutjevning 
- se VAREHANDEL (1993 - 94) Ill , l. 
utkantforretningers godtgjørelse for posttjenester - se 
VAREHANDEL (1996-97) Ill, 5. 
åpningstider- se VAREHANDEL (1996- 97) Ill, 6 og 7. 

Dagligvarehandelens u-landsutvalg, importlisens for skinke 
fra Zimbabwe se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Ill, 5. 

Dagpenger, 80-ukersregelen for dimitterte soldater- se FOL
KETRYGD (1994 - 95) Ill, 2. 
anvendelse innen eldreomsorgen - se SYSSELSETTING 
(1993 - 94) Ill, 8. 
arbeidslediges rett til å avslå tilbud om provisjonslønnet 
arbeid- se FOLKETRYGD (1993 - 94) Ill , 7. 
bruk av rettigheter i utdanningsvikariater - se FOLKE
TRYGD (1993 - 94) Ill , l. 
budsjett - se FOLKETRYGD (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 
3 ; (1995 - 96) l , 4; (1996-97) I, 5; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 32; (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett - se FOLKETRYGD (1993-94) Il, 3; 
(1996- 97) Il, 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 15; 
(1996 - 97) Il , 28 . 
endring i tidsbegrensningsregler - se FOLKETRYGD 
(1995-96) IV, 2. 
endringer i ordningen - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 2. 
etter oppsigelse grunnet manglende tariffavlønning - se 
FOLKETRYGD (1996 - 97) Ill, 4. 
etter oppsigelse grunnet manglende tariffavlønning, 
skr.spm. fra Erling Folkvord- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
144. 
forslag om endr. i tidsbegrensningsregler m.v. - se FOL
KETRYGD (1995-96) Il, 7. 
gjennomføring i Norge av dansk modell for arbeidsdeling 
med arbeidsløse- se SYSSELSETTING (1993 - 94) Jll , 7. 
høringsforslag om regelendringer - se FOLKETRYGD 
(1994-95) Ill, 4. 
kombinasjon med norskopplæring - se FOLKETRYGD 
(1995-96) Ill, l. 
langtidsledige, tiltaksgarantien - se FOLKETRYGD 
(1996 - 97) Il, 8. 
midlertidig bortfall pga. fravær fra informasjonsmøte - se 
FOLKETRYGD (1996-97) Ill, 5. 
opptjening gjennom inntekt fra arbeidsmarkedstiltak - se 
FOLKETRYGD (1996- 97) Ill, 6 og 7. 
til folkevalgte, avkorting f.ga. møtegodtgjørelse- se FOL
KETRYGD (1996-97) Il , l. 
til halvt permitterte- se FOLKETRYGD (1994-95) Ill , 6. 
til permitterte i Norges Blindeforbund - se FOLKE
TRYGD (1993 - 94) Ill, 2. 
under etablering av egen virksomhet - se FOLKETRYGD 
(1994- 95) Ill, 5. 
utbetaling på tross av sesongarbeidsbehov i jord- og hage
bruksnæringen- se FOLKETRYGD (1994- 95) Il, 6 og Ill , 
3. 
ved permittering, henstilling vedr. arbeidstakere i ideelle 
organisasjoner - se FOLKETRYGD (1995 - 96) Il, Il. 

Dagspresse, ny lov om tilsyn med erverv i - se MASSEME
DIER (1996-97) IV, l. 
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stortingsmelding om- se MASSEMEDIER (1994-95) Il, 
2; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 3. 

Dahlsveen, Werner sender klage vedr. konstitueringssak (Jus
tisdepartementet) - se KLAGER TIL STORTINGET 
(1995-96) Il, l. 

Dale, Petter, avslag på søknad om pensjon fra statskassen- se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) Il, 10. 

Damanlegg, beredskapsplaner - se ELEKTRISITET 
(1995 - 96) Ill, 3; (1996-97) Ill, 10. 

- beredskapsplaner for vassdragsulykker- se ELEKTRISI
TET (1994-95) Ill, 6. 

Danielsen, Åge, utvalgslederoppgaver i tillegg til direktørfunk
sjon- se SYKEHUS (1996-97) Ill, 18. 

Danmark, modell for arbetdsdeling med arbeidsløse - se SYS
SELSETTfNG (1993 - 94) Ill, 7. 

Dans, ansettelsespraksis ved Nye Carte Blanche og Den Norske 
Opera- se KUNST (1994-95) Ill, 5. 

Dansens Hus, ballettkontor- se KUNST (1993-94) l, 3. 
Danvik folkehøgskole, stansing i 1992 av et mediefagopplegg 

ved- se VOKSENOPPLÆRING (1993-94) Ill, 2. 
Database-direktivet, endr. i EØS-avtalens vedlegg XVII (opp

havsrett) - se EFT AÆU (1996-97) Il, 20. 
Databaser, regulering av drift og bruk- se MASSEMEDIER 

(1994-95) Ill, 3. 
Datahøgskolen, nye studieplasser - se PRIVATSKOLER 

(1994-95) I, l. 
Datasikkerhet, forslag om et eget teknisk organ som kan bistå 

bl.a. Datatilsynet - se PERSONVERN (1995-96) Il, 2. 
forslag vedr. et sertifiseringsorgan for sikre dataløsninger 
(bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 3. 
henstilling vedr. et eget teknisk organ som kan bistå bl.a. 
Datatilsynet - se PERSONVERN (1994- 95) 11, 2. 
sertifiseringsordninger for IT-teknologi - se PERSON
VERN (1995 - 96) Ill, 3. 
ved informasjonsutveksling med u.tenlandske politimyn
digheter m.v. -se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1994-95) Il, 7. 

Dataspill, forslag om forhåndskontroll av videogram og - se 
MASSEMEDIER (1993-94) Il, l. 
med sterke voldsinnslag, databasefonnidling - se MASSE
MEDIER (1994-95) Ill, 3. 
med sterke voldsinnslag, salg av - se MASSEMEDIER 
(1993-94) Ill, 4. 
overført i telenettet, henst. vedr. kontrollordninger - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994- 95) Il, 2. 

Datatilsynet, budsjett - se PERSONVERN (1993-94) l, l; 
(1994-95) l, l; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
kartlegging av flyktningers bruk av offentlige stønadsmid
ler- se PERSONVERN (1994-95) Ill, 6. 
skr.spm. fra Terje Riis-Johansen om involvering i forbin
delse med Schengen-tilknytning- se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 25. 
årsmelding - se PERSONVERN (1994-95) Il, 2; 
(1995-96) Il, 6; (1996-97) Il, 9. 

Datautstyr, fordelsbeskatning ved privat bruk av arbeidsgivers 
-se ARBEIDSLIV (1996-97) Il, l. 

DDR, Overvåkingstjenestens innhenting,av opplysninger i tid
ligere - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) Il, 12. 

De forente arabiske emirater, våpeneksport til - se UTEN
RJKSHANDEL (1995-96) Ill, 3. 

de Klerk, Fredrik W., Nobels fredspris 1993 tildelt Nelson 
Mandela og, ref. S.tid. 249 (21.10.93) og vedlagt protokol
len. 

De særskitte etterforskningsorganene, budsjett - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) I, l; (1995-96) l, 
l; (1996-97) I, l. 
presisering og drøfting av ordningen- se RETTSVESEN 
(1994-95) IV, 4. 

Dekningsloven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
- endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2; 

endr. i- se SKATTER (1993-94) IV, l. 
Delingsloven, endr. i- se BYGNINGSVESEN (1994-95) IV, 

2. 
endr. i - se LANDBRUK (1994-95) IV, 3. 

Delingsmodellen, analyse av virkninger - se ST A TSBUD
SJETTET (1996-97) I, 34. 
anmodning om analyse av virkninger - se ST A TSBUD
SJETTET (1995 - 96) I, 34; (1996-97) I, 2. 

endr. i skattevedtak for 1995 pga. innføring av fleksibel ka
pitalavkastningsrate- se SKATTER (1995-96) I, l. 
evaluering av- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2 og 27; SKATTER (1994-95) IV, 5. 
forslag fra H og FrP om endr. (ikke bifalt)- se SKATTER 
(1993-94) IV, l. 
forslag om en uttaksmodell til å erstatte - se SKATTER 
(1994-95) Il, 3. 
forslag om endr. i- se SKATTER (1996-97) Il, 18. 
forslag vedr.- se SKATTER (1994-95) Il, 3-21 og 23. 
forslag vedr. omgjørin~ av utbytte til lønn og 300-timersbe
g_rensningen for arbetdsinnsats (bifalt) - se SKATTER 
(1995-96) Il, 8. 
gjennomskjæring for å omgjøre utbytte til lønn- se SKA T
TER (1995-96) IV, 4. 
og korreksjonsilllltekt- se SKATTER (1994-95) IV, 3. 
omtale i langtidsprogrammet- se SKATTER (1996-97) 
Ill, 2. 
praktisering ved l O ligningskontorer - se SKATTER 
(1994-95) Il, l. 
privat bruk av drosjebil- se SKATTER (1994-95) Ill, l. 
rammevilkår for aktivt eierskap og familiebedrifter - se 
SKATTER (1996-97) IV, 12. 
Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av virkningene - se 
SKATTER (1993-94) Ill, 2. 

Delors, Jacques, president, klage på avslag om innsyn i brev fra 
- se REGJERINGEN (1994-95) Il, 3. 

Deltakerlignet selskap, evaluering av skatterefonnen - se 
SKATTER (1994-95) IV, 5. 

Deltakerloven (fiskerier), endr. i - se FISKERIER (1995-96) 
IV, l. 
salg av fartøyer fra Midøy Havfiske AS- se FISKERIER 
(1996- 97) Ill, 7. o 

Deltidsarbeid, ILO-konvensjon om - se ARBEIDSVILKAR 
(1995 - 96) Il, l. 

Deltidsbruksrett til fast eiendom, innlemmelse i EØS-avtalen 
av Direktivet om- se FORBRUKERSAKER (1994-95) Il, 
3. 
til fast eiendom, styrking av forbrukers rettigheter - se 
FORBRUKERSAKER (1996- 97) IV, 5. 

Demokrati, forslag om utvidet lokalstyre på Svalbard - se 
SVALBARD (1995-96) Il, 2. 

Demonstrasjoner mot gasskraftverk, skr.spm. fra Rolf Ketil 
Bjørn om bruk av Forsvaret- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
121. 
politiske, skr.spm. fra Erling Folkvord om politiets bruk av 
videofilming- se (1996-97) Dok. 15, spm. 98. 

Den asiatiske utviklingsbanken, kapitalutvidelse- se UTVIK
LINGSHJELP (1994-95) Il, 5. 

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling - se 
EBRD. 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, 
forslag om å stevne Tyrkia for - se MENNESKEREITIG
HETER (1995-96) Il, 3. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, bruk av 
tvang overfor psykisk utviklingshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995-96) IV, l og 2. 
ratifikasjon av li. protokoll - se MENNESKERETTIGHE
TER (1994-95) Il, 4 . 

Den europeiske union - se EFT AÆU 
Den gule bok - se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 3; 

(1994-95) I, 3; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 
Den interamerikanske utviklingsbanken - se IDB. 
Den internasjonale avtale om storfekjøtt, ratifikasjon av - se 

TRAKTATER (1994-95) Il, l. 
Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling - se 

IBRD. 
Den internasjonale domstolen i Haag, atomvåpenbruk og 

internasjonal folkerett - se INTERNASJONAL RETT 
(1993-94) Ill, 6. 

Den internasjonale meieriavtale, ratifikasjon av- se TRAK
TATER (1994-95) Il, l. 

Den Nationale Scene, Bergen, omdisponering av midler fra 
Trøndelag Teater - se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
Il, 12. 
oppfølging av brannteknisk pålegg- se KUNST (1994-95) 
I, 2. 
restaurering av teatersal- se KUNST (1993-94) I, 3. 

Den nordatlantiske forsamling, valg av medlemmer - se 
NATO (POLITISKE SPM) (1993-94) Il, l. 
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Den nordiske investeringsbank, garantiramme for lån til de 
baltiske land- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
garantiramme for miljølåneordning - se ST A TSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 
nytt vedtak om garantiramme for 1995 vedr. prosjektinves
teringslån- se NORDISK SAMARBEID (1995-96) Il, 2. 
salg av bedriften Nespo AS i Mosjøen - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 15. 
statlig utbytte samt garantiramme for prosjektinvesterings
lån 1997- se BANKER (1996-97) I, 2. 

Den norske Bank, aksjeemisjon- se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 
forslag om kompensasjon for tap til tidligere aksjonærer
se BANKER (1995-96) U, 4. 
forslag om salg av statsaksjer- se BANKER (1994-95) Il, 
l. 
kjernekapital og soliditet- se BANKER (1994- 95) Ill, l. 
konsesjon for oppkjøp av Vital Forsikring AS - se BAN
KER (1995 - 96) Il, l og 2; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 2. 
landkrav fra indianere overfor Aracruz Cellulose - se 
BANKER (1996-97) Ill, 5. 
nedleggelse av filial i Gamlebyen - se BANKER 
(1995-96) Ill, 4. 
oppkjøpsaktivitet i finansmarkedet - se BANKER 
(1996-97) Ill, 3. 
salg av statsaksjer - se BANKER (1995-96) Il, 3 og Ul, 2 
og 5; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 2. 
statlig eierskap - se BANKER (1993-94) III, l. 
topplederlønnmger i- se BANKER (1995-96) Ill, 3. 

Den Norske Helsingforskomite, vurdering av rammebevilg
ning- se MENNESKERETTIGHETER (1994-95) l, l. 

Den Norske Industribank AlS, aksjer i - se ST A TSBANKER 
(1993-94) 11, 2. 
betaling av private aksjer- se INDUSTRI (1993-94) Il, 2. 

Den norske IT -veien «bit for bib), Statssekretærutvalgets rap
port- se VITENSKAP (1996-97) Il, 2. 

DEN NORSKE KIRKE . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 70 
Den Norske Nobelkomite, beretning 1993 og 1994 - se FRED

SARBEID (1995 - 96) U, 2. 
meddeler Nobels fredspris for 1994, ref. S.tid. 355 
(20.10.94) og vedlagt protokollen. 
suppleringsvalg- se FREDSARBEID (1994 - 95) Il, 2. 
valg av medlemmer og varamedlemmer- se FREDSAR
BEID (1993 - 94) Il, 3; (1996-97) Il, 2. 

Den Norske Opera, ansettelsespraksis- se KUNST (1994-95) 
Ill , 5. 
bev. 1997- se KUNST (1996-97) l, 3; STATSBUDSJET
TET (1996-97) I, 31. 
lokalisering av nybygg - se KUNST (1994-95) Ill, 8. 
nytt operabygg - se KUNST (1996-97) Ill, 3. 
plass for andre musikkformer i nybygg - se KUNST 
(1996-97) Ill, 5. 

Den norske Sjømannsmisjon, kirkelig betjening av nordmenn 
i utlandet- se DEN NORSKE KJRKE (1993 - 94) U, 2. 

DEN NORSKE STATS HUSBANK . . . . . . . . 73 

DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 77 
Den norske stats oljeselskap a.s, statlig aksjeutbytte - se 

STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
Den Norske Turistforening, bev. - se NATURVERN 

(1994-95) l, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
bev., økningsforslag bifalt- se NATURVERN (1995-96) 
I, l; (1996-97) I, l. 

Den særskilte komite, lovforslag fra - se STORTINGET 
(1993-94) IV, l. 
oppnevning av en granskingskommisjon- se STORTIN
GET (1993-94) Il, 5, 6 og 8. 

Den vesteuropeiske union - se Vestunionen. 

DEPARTEMENTER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 79 
Departementer, skr.spm. fra Erik Solheim om kjøp av utred

ninger fra forskningsinstitusjoner- se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 150. 

Departementsstrukturen, endr. i - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Derivatbandel, regler for- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
Design, budsjett - se KUNST (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 2; 

(1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 
Designprogram for OL '94, nytte for alle arenakommuner- se 

KUNST (1993-94) Ill, 4. 
Det afrikanske utviklingsfond, 7. kapitalpåfylling - se 

UTVIKLINGSHJELP (1996- 97) 11, 2. 
Det asiatiske utviklingsfond, AsDF, 6. kapitalpåfylling - se 

UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Il, 8. 
Det frivillige skyttervesen, bev. 1994 - se FORSVAR 

(1993-94) I, l. 
Det internasjonale fond for jordbruksutvikling, IF AD, 4. 

kapitalpåfylling- se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) li, 
9. 

Det internasjonale utviklingsfond - se IDA. 
Det nordiske utviklingsfond, kapitalpåfylling - se NORDISK 

SAMARBEID (1995-96) Il, 5. 
Det norske hus- se REGJERINGEN (1996- 97) Il, 7 og 30. 

IT som bærebjelke- se VITENSKAP (1996-97) Il, 2. 
offentlighet omkring rådsstrukturen - se REGJERINGEN 
( 1996- 97) III, 4. 
verdigrunnlag og normer for - se REGJERINGEN 
(1996-97) Il, 24. 

Det norske luftfartsmuseum, Bodø, dekning av tilskudd - se 
FORSVAR (1994- 95) Il, 2. 

Det Norske Luftfartsselskap A/S, aksjer (1994-95) I, nytt 
kap. 5623 på statsbudsjettet- se LUFTFART (1994-95) Il, 
5. 
navnendr. til SAS Norge ASA - se LUFTFART (1996-97) 
Il, 8. 
se SAS Norge ASA. 

Det norske meteorologiske institutt, budsjett - se VITEN
SKAP (1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 

Det Norske Radiumhospital, budsjett - se SYKEHUS 
(1993 - 94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) l, 
2. 
nye stillinger- se SYKEHUS (1996 - 97) Il, 4. 
stråleskader etter brystkreftbehandling, redegjørelse - se 
SYKEHUS (1996-97) l, 2 og Il, 3. 

Det Norske Samlaget, bev. 1996 og garanti for kassakreditt- se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) I, 2. 
garanti for kassakreditt- se KULTURVERN (1993-94) I, 
l; (1994-95) I, l; BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1996-97) I, 2. 

Det Norske Veritas, kontorbygg til fredningsvurdering hos 
Riksantikvaren- se KULTURVERN (1993-94) III, 12. 

Di Systemer A/S, mannskapsavlønnningsprogram i Forsvaret -
se FORSVAR (1995-96) Ill, 3. 

Diabetikere, trygderefusjon for screeningundersøkelser - se 
TRYGDER (1994-95) Ill, 7. 

Diakoner, nye stillinger - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) I, l; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 32. 

Dialyse, behandling i hjemmet- se HELSEVESEN (1995-96) 
111, 27. 

Didronate, medisin mot beinskjørhet, forslag om blå resept 
(bifalt) - se HELSEVESEN (1996-97) Il, ll; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Dieselavgift - se Autodieselavgift. 
Diettgodtgjørelse - se Kostbesparelse. 
Diplomatisk immunitet, endr. i lov - se UTENRIKSSAKER 

(1993-94) IV, l. 
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, budsjett - se 

ARBEIDSMILJØ (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; 
(1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett - se ARBEIDSMILJØ (1995-96) Il, l; 
(1996-97) 11, 2. 

Direktoratet for forvaltningsutvikling - se Statskonsult. 
Direktoratet for naturforvaltning, budsjett - se NATUR

VERN (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
budsjettoppfølging for kalking av sure vassdrag- seNA
TURVERN (1996-97) 111, 3. 
endr. budsjett - se NATURVERN (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, l; (1995-96) Il, 4; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) Il, 15; (1996-97) Il, 28. 
legitimering av sivil ulydighet - se NATURVERN 
(1996-97) Ill, 14. 
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ny postordning og økte tilsagnsfullmakter - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
oppføl~ing av arbeidet med en reguleringsplan for lngier
strand 1 Oppegård- se NATURVERN (1993-94) Ill, 17. 
skr.spm. fra Eva R. Finstad om oppdrag til «Siste Sjanse»
se (1996-97) Dok. 15, spm. 147. 

Direktoratet for sivilt beredskap, budsjett - se SIVILFOR
SVAR (1993-94) l, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; 
(1996-97) l, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
endr. budsjett 1996- se SIVILFORSVAR (1996-97) Il , l. 

Direktoratet for sjømenn, tidligere, ventelønn for oppsagt per
sonell - se STATSADMINISTRASJON (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) l , 2; (1996-97) l, 2 . 

Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD), budsjett - se 
UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 2; (1994-95) I, l; 
(1995-96) l , l ; (1996-97) I, l. 
(NORAD), endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1994-95) Il, l ; (1996-97) Il, 3. 

Disiplinærlov, endr. i militær- se FORSVAR (1993-94) IV, 2. 
Distriktenes Utbyggingsfond, habilitetsregler ved bruk av 

offentlige midler - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) Ill, l. 

Distriktsaktiv skule, prosjektet- se SKOLER (1994-95) l, l. 
Distriktsfjernsyn, NRKs utbygging av - se NORSK RIKS

KRINGKASTING (1994-95) Ill, 4; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Distriktsmusikerordningen, Rikskonsertenes kjøp av tjenester 
-se KUNST (1996-97) Ill , 2. 

Distriktspolitikk- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 3. 

DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
DNA, forskrifter for behandling av nakent DNA- se VITEN

SKAP (1995 - 96) Il, 4. 
forslag om bruksregler i genteknologiloven - se VITEN
SKAP (1995-96) Il , 3. 

DNA-analyser, bev. 1993- se FAMILIE (1993-94) Il, l. 
DNA-diagnostikk i medisinsk genetikk, anmodning vedr. økt 

bruk av- se HELSEVESEN (1996-97) I, l. 
DNA-register, etablering av- se DOMSTOLER (1995-96) IV, 

2. 
DNA-testing for å fastslå farskap- se BARN (1996-97) IV, 3. 
Dobbeltbeskatning, regler for a unngå - se SKA TTEA VT A

LER {1995-96) IV, l. 
Dokumentavgift - se SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 2; 

(1994-95) I, 3; (1995-96) I, l ; (1996-97) l , l. 
boligbygging på egne foreldres eiendom- se SÆRA VGIF
TER (1996-97) Ill , 7. 
refusjon ved sammenslutning av energiverk - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Dokumentavgiftsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
Dolly, kloning av sauen- se VITENSKAP (1996-97) Il, 6. 
Domkirkeruinene, Hamar, vernebygg- se KULTURVERN 

(1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2 og Ill , 4; STATSBUDSJET
TET (1995-96) li, 15; (1996-97) Il, 28. 

Dommeravhør av barn, endring i regler - se DOMSTOLER 
(1996-97) IV, 2. 
av barn, utstyr for- se DOMSTOLER (1993-94) l, l. 

Dommere, ansettelses- og disiplinærordninger - se DOMSTO
LER (1995-96) Il, 3. 
kvinnerekruttering og faglig oppdatering - se DOMSTO
LER (1995-96) l, l. 
studiestipendordning for faglig oppdatering - se DOM
STOLER (1996-97) I, l. 

DOMSTOLER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Domstolloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4 . 

endr. i- se DOMSTOLER (1993-94) IV, 3; (1994-95) IV, 
2-5; 

Domstolsdata, utskilling fra Tinglysingsdata als - se DOM
STOLER (1993-94) l, l. 

Domstolskommisjon, forslag om en - se DOMSTOLER 
(1995-96) Il, 3. 

Domstolsstruktur, endr. i enkelte byer, framleggelse som egen 
sak- se DOMSTOLER (1996-97) I, l og Il, 3. 

Domsutgifter, merutgifter 1993- se DOMSTOLER (1993-94) 
Il, l. 

Dopingmidler, bruk av Norges Idrettsforbunds kunnskaper om 

antidopingarbeid- se IDRETT (1995-96) Ill , 2. 
Dounreay, Skottland, hindring av økt gjenvinningsaktivitet- se 

FORURENSNING (1995-96) Ill, 8. 
Skottland, radioaktive utslipp fra atomgjenvinningsanlegg 
-se FORURENSNING (1993-94) III, 14. 

Dovre kommune, samlokalisering av ligningskontorer i Lesja 
og- se SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) Ill, 9. 

Dovrebanen, reduksjon i togstopp - se JERNBANER 
(1993-94) Ill , 3. 

Dovrefjell nasjonalpark, langdistanseskyting ved Hjerkinn sky
tefelt- se NATURVERN (1994-95) Ill, lO. 
nasjonalpark, miljøhensyn ved bruk av Forsvarets skytefelt 
på Hjerkinn- se NATURVERN (1993-94) Ill , 4. 

Downs syndrom, omsorgs- og behandlingstilbud- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1994-95) l, 2. 

Dr. Fridtjof Nansen, forskningsfartøyet, oppdragsinntekter -
se VITENSKAP (1994-95) Il, 2. 

Drammen, utviding av kapasitet mellom Oslo sentralstasjon og 
-se JERNBANER (1995-96) Ill, 4. 
Vegpakke, trasevalg for Rv. Il - se VEGVESEN 
(1996-97) Il , l. 

Drammenpolitikammer, narkotikahund i gave til- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill , 12. 

Drammensbanen i Sandvika, valg av trasekorridor for Ringe
riksbanen- se JERNBANER (1996-97) Il , l. 

Drap begått av sinnslidende, økning av antallet- se HELSE
VESEN (1994-95) Ill, 22; (1995-96) Il , 10. 
forslag om økte straffer - se STRAFFELOVGIVNING 
(1993-94) IV, 4; (1994-95) Il , 2. 
rettsvern for ofre- se MASSEMEDIER (1995-96) Il, l. 

Draugenfeltet, fastsettelse av statlig eierandel - se OLJE 
(1994-95) Il , 7. 

Drevsjø Trelast AlS, aksjekapitalutvidelse - se LANDBRUK 
(1996-97) Il, 6. 
endr. tilknyttet aksjekapital- se SKOGBRUK (1996 - 97) 
Il, l. 
fullmakt til aksjekapitalutvidelse/statlig aksjesalg - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 

DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper), delvis stykkprisfi
nansiering ved somatiske sykehus - se HELSEVESEN 
(1996-97) I. l. 
(diagnoserelaterte grupper), effektivisering av finansie
ringssystemer ved sykehus- se HELSEVESEN (1995-96) 
l, l. 
se Stykkprisfinansiering. 

Drikkevann, kommunenes utgifter pga. nye kvalitetskrav - se 
KOMMUNER (1994 - 95) Ill , 10. 

Drivgarn-/nappegarnfiske i Numedalslågen, forbud mot - se 
NATURVERN (1993-94) Ill, 20. 

Drivhuseffekten, melding om norsk klimapolitikk- se MILJØ
VERN (1995-96) Il , 6. 
skogplanting for å motvirke- se MILJØVERN (1995 - 96) 
Il, 7. 

Dronning Mauds Institutt, studieplasser for førskolelærere -
se PRIVATSKOLER (1994-95) l, l. 

Dronning Mauds Minne, studieplasser for førskolelærere - se 
PRIVATSKOLER (1995-96) l, l. 

Drosjer, beskatning av dekning av bruk mellom arbeidssted og 
hjemsted- se SKATTER (1995-96) Il , lO og Ill , l. 
beskatning av privat bruk- se SKATTER (1994-95) Ill , l . 
endring av løyveordning for - se VEGTRAFIKK 
(1993-94) Ill, 3. 

DS Borgenes, anmodning vedr. ivaretakelse - se KUL TUR
VERN (1996-97) l, 2. 

DS Hestmanden, restaurering av - se KULTURVERN 
(1994-95) Il, 3; (1995-96) I, 2. 

Dublin-konvensjonen, henstilling om å vurdere norsk tilslut
ning til- se INNVANDRERE (1994-95) Il, 7. 

Dukketeaterakademi, Norsk- se HØGSKOLER (1994-95) I, 
1 og KULTUR (1994-95) I, l. 
Norsk, innlemming i Høgskolen i Østfold - se HØGSKO
LER (1995-96) l , l. 

Duodji, samisk håndverk, status som verneverdig fag i skole
verket- se SAMER (1993-94) III , 4. 

Dykkerberedskap etter nye krav til sertifisering - se RED
NINGSTJENESTE (1995-96) III, 3; (1996-97) III, 3. 
henstilling vedr. brannvesens mulighet til øvelsesdykking
se ARBEIDSMILJØ (1995-96) I, l. 

Dykkere, spisskompetansen innenfor dypvannsdykking - se 
OLJEUTVINNING (1993-94) III, 7. 

Dykkerforskrifter, forslag om endr. - se NARKOTIKA 
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(1993-94) Il, l ; (1994-95) Il, l. 
Dykkerulykker, oppheving av lov om fast granskin~skommi

sjon ved- se SIKKERHET TIL SJØS (1995 - 96) IV, l. 
Dyreimport, forbud mot karantene ved et EU-medlemskap - se 

VETERINÆRVESEN (1994- 95) Ill , l . 
Dyresykdommer, endr. i lover som følge av EØS-avtalen - se 

VETERINÆRVESEN (1995 - 96) IV, l. 
forslag om erstatning for produksjonstap - se VETERI
NÆRVESEN (1996-97) IV, l. 

Dyretransport, forslag vedr. tidsavgrensning m.v.- se VETE
RINÆRVESEN (1994-95) Il, 2 og 3. 

Dyrevern, reindød pga. næringsmangel - se VETERINÆR VE
SEN (1996- 97) Ill , 6. 

Dyrevernloven, burhønsdrift og løsdrift av svin - se VETERI
NÆR VESEN (1994-95) 11, l. 
endr. i loven som følge av EØS-avtalen - se VETERJ
NÆRVESEN (1995-96) IV, l. 
gyldighet for husdyr på beite- se VETERINÆRVESEN 
(1996-97) Ill , 3. 
regler for dyretransport - se VETERINÆRVESEN 
(1994 - 95) Il, 2 og 3. 

Dyrevernnemnder, statlige - se VETERINÆRVESEN 
(1994-95) IV, l. 

Dyslektikere, mobbing i skolen - se SKOLER (1994-95) Ill, 
18. 

Dysmeli, planer for rehabiliteringsavdeling på Ottestad i Hed
mark- se SYKDOMMER (1994-95) Ill, 4. 

Dødsbo, endr. i skifte loven - se RETTSVESEN (1994-95) IV, 
l. 

Dødsstraff, tiltak for å avskaffe - se MENNESKERETTIGHE
TER (1995 - 96) Ill, 13. 

Dønna-Herøy, bruprosjektet, bev. til oppstart (forslag bifalt) 
se VEGVESEN (1996- 97) l , l. 

Dørsalg på helligdager- se HANDEL (1994- 95) Ill, 2. 
Døvblinde, feilplassering - se FUNKSJONSHEMMEDE 

(1996-97) Ill, 6. 
tolketjenesten underlagt hjelpemiddelsentralen - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) l, 2. 

Døvblindfødte, regionsenter i Troms, betinget tilskuddstilsagn 
-se FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) l, l. 
regionsenter i Troms, garanti for utgifter - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1994 - 95) l , 2; (1995 - 96) l , l. 

Døve barn, tegnspråkopplæring i barnehage - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1995-96) Ill , 8. 
førskolebarn, forslag om å sikre tegnspråkopplæring for -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1994-95) Il, 5. 
lovfestet rett til tegnspråk - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1993-94) Ill , 2. 
og døvblinde, bev. til tiltak for- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1996 - 97) l, l. 
rettigheter for multifunksjonshemmede- se FUNKSJONS
HEMMEDE (1994-95) Ill, 3. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om et kultursenter ved Høg
skolen i Sør-Trøndelag - se (1996-97) Dok. 15, spm. 139. 
teksting av tv-programmer via taleregistrator- se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995 - 96) li, l . 

Døvediakonstilling, ny- se DEN NORSKE KIRKE (1993 - 94) 
l, 2. 

Døves Video, bev. - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1993-94) I, 2; (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Døveskoler, bevilgninger til Vestlandet kompetansesenter- se 
SPESIALSKOLER (1995-96) Ill, 2 og 4. 
forslag om et eget styre for (bifalt)- se SPESIALSKOLER 
(1995-96) l, l. 
forslag om lovbestemt rett til undervisning - se SPESIAL
SKOLER (1993 - 94) Il, l. 
forslag om å sikre videre drift - se SPESIALSKOLER 
(1995-96) Il, l. 
opprettelse av et eget styre for- se ST A TSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32. 
reduksjon i lønnsmidler ved Vestlandet kompetansesenter 
-se SPESIALSKOLER (1994-95) Ill, 4. 

Dåpsopplæring, bev. 1997 - se DEN NORSKE KIRKE 
(1996-97) I, l. 
forslag vedr. lovfesting av rett til (bifalt) - se DEN NORS
KE KIRKE (1995-96) Il, 4. 

ElO Nordland, utbedring ved Tjeldsund - se VEGVESEN 
(1995-96) I, l; (1996- 97) I, l. 

ElO Troms, fotoboksdrift i Kvæfjord - se VEGTRAFIKK 
(1996-97) Ill , 7. 

El6, veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996- 97) Il , 9. 

E18, henstilling om forsert utbygging i Akershus og fra Vestfold 
til Rogaland - se VEGVESEN (1995-96) I, I. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996-97) Il , 9 . 

El8 Agder-fylkene, Nordic Link-utbygging - se VEGVESEN 
(1996-97) Ill, 4. 

El8 Aust-Agder, bev. - se ST A TSBUDSJETTET (1995 -96) I, 
32; (1996-97) I, 31 ; VEGVESEN (1996- 97) I, l. 

E18 Buskerud, støyskjerming i Lier kommune- se VEGVE
SEN (1994-95) III, 7. 

El8 Rogaland, Forus-Hinna, forskutteringsadgang for finansie
ringsselskapet Motorveien Stavanger-Sandnes - se VEG
VESEN (1994-95) l, l. 
Forus-Stangeland, forskutteringsadgang for finansierings
selskap- se VEGVESEN (1996- 97) l, l. 

E18 Vest-Agder, bev. - se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 
32; VEGVESEN (1996-97) I, l. 
forlengelse av bompengeperiode for Varoddbruprosjektet -
se VEGVESEN (1995-96) Il, l. 
Kristiansand, delvis bompengefinansiering - se VEGVE
SEN (1996-97) 11 , 10. 

E18 Vestfold, bev. - se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32; 
(1996-97) l , 31. 
bompengefinansiering av 4-feltsveg i nordfylket- se VEG
VESEN (1996-97) I, l. 
ekspropriasjon ved utbygging i Sande - se VEGVESEN 
(1994-95) Ill, 2. 
forslag om trasevalg for parsell Gutu- Helland - se VEG
VESEN (1993 - 94) I, 2. 
sikkerhet på - se VEGVESEN (1995-96) Ill , 8. 

E18 Østfold, bev. 1994- se VEGVESEN (1993 - 94) I, l. 
bev. til trase Ørje-Melleby - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 32; (1996-97) I, 31. 
bev. til trase Ørje-Melleby, forslag om riksvegstandard 
(bifalt)- se VEGVESEN (1996-97) l, l. 
bev. til trase Ørje-Mysen - se STATSBUDSJETTET 
(1994- 95) I , 27. 
forslag om riksvegstandard (bifalt) - se VEGVESEN 
(1995 - 96) Il , 6. 

E6 gjennom Grane sentrum, trasevalg for - se VEGVESEN 
(1993-94) III , 14. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996- 97) ll, 9. 

E6 Akershus, innløsing av eiendommer i Vestby - se VEGVE
SEN (1994-95) Ill, 3. 
Korsegården-Vassum, bev. til - se VEGVESEN (1995 - 96) 
I, l. 
Vestby-Østfold grense, utbygging av fire felt- se VEGVE
SEN (1995 - 96) Il, 7. 

E6 Hedmark, Arnkvemkrysset i Ringsaker - se VEGVESEN 
(1994-95) Ill , 4 . 

E6 Nordland, Finneidfjord, rasskadeutbedring og sammen
knytning med rv 808- se VEGVESEN (1996 - 97) l , 1. 

E6 Oslo, Skullerudkrysset, forsert utbygging - se VEGVESEN 
(1995-96) Il , 7. 

E6 Oslo-Lillehammer, avlastningsvei for lokaltrafikk - se 
VEGVESEN (1995-96) Ill, 9. 

E6 Sør-Trøndelag, Melhus, justering av omleggingsprosjekt 
av hensyn til Gaula som vernet vassdrag- se VEGVESEN 
(1996-97) I, l , (1996-97) Ill, 9. 

- nytt bompengeinnkrevingssystem for strekningen Trond
heim-Stjørdal - se VEGVESEN (1994-95) Il, 6. 

E6 Østfold, bev. 1996- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I , 
32. 

EBRD, Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, 
delfinansiering av atomkraftverk i Slovakia - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1994-95) Ill, l. 
Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, ka
pitalutvidelse - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1996-97) I, l. 

Eckbo, Pål Leo, Boston, klage ved folkeavstemningen - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1994-95) Il, 2. 

ECON - se Senter for økonomisk analyse 
Edb i domstolene, eget forvaltningsorgan utskilt fra Tingly

singsdata als- se DOMSTOLER (1993 - 94) I, l. 
i statsforvaltningen, undersøkelse om anskaffelse og bruk 
se ST ATSFORV AL TNING (1994-95) Il, 5. 

Edinburgh, oppgradering av konsulat til generalkonsulat - se 
UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 9. 
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Edruskapspolitikk, strategi for infonnasjons- og opinionstiltak 
-se ALKOHOL (1995-96) l, 2. 

EF-domstolen, dom om pensjonsrettigheter ved bevegelse over 
landegrensene- se TRYGDER (1994-95) lii l. 
dom vedrørende miljøstandarder i Tysklands disfavør - se 
MILJØVERN (1993-94) Ill, 9. 
kjennelse angående kjønnskvotering - se LIKESTILLING 
(1995 - 96) Ill , l. 

EFTA/EU.................... .. . . .. . ..... . 95 
Egede Instituttet, innlemming i Statens Pensjonskasse - se 

STATENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il , 3. 
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven (EPES), erstattet av 

IPA- se TRYGDER (1996-97) IV, 15. 
Egenbetaling, avlingsskader i Nord-Norge- se NA TURSKA

DER (1995-96) Il, l. 
behandlingsreiser til utlandet - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l ; (1995-96) l, l. 
blåreseptmedisiner- se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 2. 
girogebyrer pga. manglende mulighet for kontant oppgjør
se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 34. 
gjennomgang av private og halvoffentlige helseinstitusjo
ner- se HELSEINSTITUSJONER (1995 - 96) l, l. 
grunnskolen, henstilling om kartlegging av omfanget - se 
SKOLER (1996-97) Il, 10. 
grå stær-operasjoner på kveldstid ved Nordland Sentralsy
kehus mot høyere- se HELSEVESEN (1994-95) 111, 2. 
helsetjenester, økning- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 
21 ; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
hjemmebaserte tjenester, merinntekt for kommunene- se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1993-94} I, l. 
hjemmesykepleie, bortfall av - se HELSEVESEN 
(1996-97) 11, 13 . 
hjemmetjenester - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1995-96) l, 2. 
hjemmetjenester, forslag om endr. av inntektsbegrepet- se 
HELSEVESEN (1995-96) Il, 3. 
hjemmetjenester, frihet for kommunene til fastsetting - se 
HELSEVESEN (1993-94) I, l. 
hjemmetjenester, regler og utgiftstak - se HELSEVESEN 
(1994-95) I, l og Ill, 14; (1995-96} I, l. 
hjemmetjenester, ulovlig innkassering av for høy - se 
HELSEVESEN (1993-94) Ill, 26. 
kommunal og fylkeskommunal ved øremerkede tilskudd, 
forslag om synliggjøring i statsbudsjettet (bifalt) - se 
LOKALFORVALTNING (1996-97} I, l. 
kommunal, forslag om synliggjøring i statsbudsjettet av 
behov tilknyttet øremerkede tilskudd (bifalt) - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1995-96) I, 2. 
korttidsopphold i institusjon, merinntekt for kommunene -
se KOMMUNENES ØKONOMI (1994-95) I, l. 
legekonsultasjoner- se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 21. 
opphold på opptreningsinstitusjoner - se HELSEINSTI
TUSJONER (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
poliklinikker, fritak ved mer enn l times venting- se HEL
SEVESEN (1996-97) I, l , (1996-97) III, 20. 
privatpraktiserende psykiatere - se HELSEVESEN 
(1996-97) III, 13. 
på røntgeninstitutter, forslag vedr. - se HELSEVESEN 
(1995-96) Il, 6. 
redningsaksjoner - se REDNINGSTJENESTE (1996-97) 
I, l. 
refusjon, budsjett - se HELSEVESEN (1993-94) I, l ; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
refusjon, endr. budsjett- se HELSEVESEN (1993-94) Il, 
l ~ (1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 3. 
rehabilitering, forslag om et helhetlig finansieringssystem 
-se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
rettshjelp- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 6. 
rettshjelp, innkrevingsansvar - se RETTSVESEN 
(1996-97) I, l. 
skader etter flommen på Østlandet - se NATURSKADER 
(1995-96) Il, l. 
skoleskyss for elever i videregående skole - se SKOLER 
(1993-94) III , l. 
studier på masternivå, forslag om- se STUDIEFINANSI
ERING (1994-95) Il, 4. 
sykehjemsopphold, tilbakebetaling av for høy innkrevd -
se HELSEVESEN (1994-95) Il, 5-6 og Ill , l ; (1995-96) 
Il, l. 

sykehusinnleggelse- se SYKEHUS (1995-96) Ill, 27. 
sykehusopphold, forslag om å oppheve avkortingsregler 
for trygdeytelser- se HELSEVESEN (1995-96) Il, 4. 
å få innla~ telefon- se TELEVERKET (1995-96) Ill, l. 

Egenjournal 1 norsk helsevesen - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
i norsk helsevesen, forslag om - se HELSEVESEN 
(1994-95) Il, 2. 

Egenkapital i næringslivet, oppfølging av utvalgsutredning -
se ST A TSBUDSJETTET (1995-96) I, 2. 
tilgang til små og mellomstore bedrifter, henstilling om 
SNO-tilknyttede tiltak - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Il, 2. 

Egg- og fjørfesektoren, forslag om å oppheve reguleringen av 
-se LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) li, 2. 

Eggdonasjon, forbud mot- se SVANGERSKAP (1993-94) 
IV, 2. 

Eggemoen, bruk av Fornebu som småflyplass i stedet for- se 
LUFTFART (1995-96) Ill, 9. 

Eidangertunnelen, planlegging- se JERNBANER (1994-95) 
l, l ; (1995-96) I, l. 

- status for- se JERNBANER (1995-96) Il , 5. 
Eidfjord, genbank for laks og aure - se NATURVERN 

(1993-94) l, l. 
Eidsivating lagmannsrett, deling av - se DOMSTOLER 

(1994-95) I, l. 
Eidsvoldsminnet, etterbetaling til nattevakt - se LØNN 

(1994-95) Ill, 3. 
Eidsvoll, bev. 1994 til forprosjektering av Rikspolitisk historisk 

senter- se KULTUR (1993-94) l, 2. 
drift av Rikspolitisk historisk senter - se KULTUR 
(1995-96) Ill, 5. 
Rikspolitisk historisk senter, revidert prosjekt - se KUL
TUR (1994-95) I, l. 

Eidsvoll-Gardermoen, dobbeltspor på strekningen- se JERN
BANER (1996-97) Ill, 6. 

Eiendom, forkjøpsrett til fast - se SIVILLOVGIVNING 
(1994-95) IV, l. 

Eiendomsmeglerloven, endr. i forbindelse med revisjon av rei
sebyråloven- se HANDEL (1993-94) IV, 3. 

Eiendomsmeglingsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 
4. 

- endr. i- se FORBRUKERSAKER (1996-97) IV, 5. 
Eiendomsskatteloven, avklaring av tettstedsbegrepet - se 

SKATTER (1994-95) Ill , 5. 
endr. i- se SKATTER (1993-94) IV, 2. 
henstilling om ikke å iverksette § 8 - se SKATTER 
(1995-96) Il, 16. 
Kvænangen kommune sender uttalelse om Zimmer-utval
gets innstilling- se SKATTER (1996-97) Il, 15. 
skatt på kraftverk og bruk- se SKATTER (1995-96) IV, 7. 

Eiendomsskatt, dekning av utgifter til kommunal- se ST A IS
BUDSJETTET (1993-94) I, 34. 
for bolig- og hytteeiendommer i Fredrikstad storkommune 
-se SKATTER (1993-94) lll, 3. 
forenklet taksering for kraftverk - se SKATTER 
(1996 - 97) IV, 10. 
henstilling om redegjørelse for verdsettingsprinsipp for 
beregning av- se SKATTER (1995-96) Il, 17. 

Eierseksjoner, ny lov om- se BOLIGBYGGING (1996-97) 
IV, 2. 

Eierseksjonsloven, oppheving av - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) IV, 2. 

Eierskap i banknæringen- se BANKER (1996-97) Ill, 3 og 4. 
- i finansinstitusjoner- se FINANSER (1996-97) Il, 4. 

i finansnæringen, statens - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 34. 
i næringslivet- se ARBEIDSVILKÅR (1996- 97) li, l; IN
DUSTRI (1995-96) Il, l og 5 og III , 2; (1996-97) Ill, 4; 
INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Ill, 2; STATSBUD
SJETTET (1995-96) I, 2; 
i næringslivet, stortingsmelding med samlet strategi for 
norsk- se INDUSTRI (1994-95) Il, 3. 
skr.spm. fra Marit Arnstad om internasjonal investerings
avtale- se (1996-97) Dok. 15, spm. 141. 
til skip, forslag vedr. registrering og kontroll - se SJØ
FART (1996-97) Il, 6. 

Eierskapstilsynet, opprettelse av - se MASSEMEDIER 
(1996-97) IV, I. 

Eierskapsutvalget, eierskap i nærkringkasting - se KRING
KASTING (1994-95) Il, 3. 
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omtale i melding om kringkasting og dagspresse - se MAS
SEMEDIER (1994-95) Il, 2. 
tiltak mot monolpoltendenser i norske medier - se MAS
SEMEDIER (1994-95) Il, l. 
utredning om eierinteresser i mediesektoren - se MASSE
MEDIER (1996- 97) IV, l. 

Eikrem, Ivar, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S. tid. 527 
(26.10.94). 

Eiksundsambandet, Møre og Romsdal, fastlandsforbindelse 
eller utvidet fergetilbud- se VEGVESEN (1996-97) I, l. 
Møre og Romsdal, forskuddsbompenger- se VEGVESEN 
(1996-97) Il, Il. 

Ekeland, Arne, arveavgiftsfrafallelse mot overdragelse av 
kunstverk til staten - se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
I, 31. 

Ekne kompetansesenter, utbygging og rehabilitering - se 
SPESIALSKOLER (1995 -96) l, l~ STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 

Ekofiskfeltet, ny utbyggins - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) Il, 5; (1994- 95) Il, l. o 

Eksamen, behandling av forskrift om- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1994-95) Il, 3. 
dispensasjon ved opptak ~il høgre utdanning for elever som 
er syke- se VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 
18. 
ett~r gammel ordning, avleg~elsesfrist - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1996-97) Ill, 6. 
forslag om landsomfattende kunnskapsprøver - se 
GRUNNSKOLE (1993-94) I, l. o 

forslag om ordning med «åpen bok» - se VIDEREGAEN-
DE SKOLER (1993-94) Il, 5; (1994-95) Il, 2. o 

i norsk hoved- og sidemål, endring i - se VIDEREGAEN
DE SKOLER (1995-96) Ill, 19. 
i videregående opplæring, problemer m~d å skaffe sensorer 
pga. læreraksjoner - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) Ill, 9. • 
ordningen for privatister- se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1994-95) Il, 6; (1995-96) Il, 6. 
privatister ved universiteter og høgskoler, skr.spm. fra Siri 
Frost Sterri - se (1996-97) Dok. 15, spm. 59. 

Eksamensgebyr for privatister - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34 og VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) l, l. 

Eksplosivloven, endr. som følge av EU-direktiv - se AR
BEIDSMILJØ (1993-94) IV, l. 
namsmyndighet for Statens innkrevingssentral til tvangs
innkreving av avgifter- se RETTSVESEN (1993-94) IV, 
5. 

Eksport av stein, problemer for fiskere pga. lekterhavarier - se 
UTENRIKSHANDEL (1994-95) Ill, 8. 
forsvarsmateriell fra Norge l. halvår 1996 - se UTEN
RIKSHANDEL (1996-97) Il, 2. 
støtte til ferdighusprodusenter- se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) Ill, 2. 

Eksportavgiftsloven, opphevelse av - se UTENRIKSHAN
DEL (1993-94) IV, 2. 

Eksportfinans AlS, budsjett - se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) 
I, 2. 

Eksportfremmende tiltak, budsjett- se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l; STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27; (1996-97) I, 31. 

Eksportkontrolloven, endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) 
IV, 4. 

Eksportrestitusjon for bearbeidede jordbruksprodukter, endr. i 
lov- se LANDBRUKSPRODUKTER (1993-94) IV, l. 

Eksportstøtte til utviklingsland, budsjett- se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) l, 2; (1994-95) I, l; (1995- 96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Eksportutvalget for fisk, finansiering av innenlands markeds
føring- se FISKEOMSETNING (1993-94) IV, l. 

Ekspressgods, fjerning av NSBs tilbud ved de fleste stasjoner
se JERNBANER (1993-94) Ill, 5. 

Ekspropriasjon, eiendomspris ved utbygging av Tromsø Luft
havn- se LUFTFART (1995-96) Ill, 17. 
forslag om full erstatning- se LANDBRUK (1994-95) Il, 
6. 

Ekspropriasjonserstatningsloven, endr. i- se LANDBRUK 
(1996-97) IV, 2. 

Ektefellebeskatning, forslag om endr. i skatteloven- se PER
SONBESKATNING (1995-96) IV, 3. 

forslag om å utrede innføring av en skatteklasse- se PER
SONBESKATNING (1995-96) Il, 2. 
forslag vedr. fordeling av felles formue og skjønnsmessig 
deling av inntekt i felles næring - se PERSONBESKA T
NING (1995-96) Il, 3. 

Ekteskap, ektefellebidrag etter oppløsning av - se FAMILIE 
(1996-97) Ill, 9. 
formidling av russiske kvinner til norske menn - se 
STRAFFELOVGIVNING (1996-97) Ill, 4. 
forslag om deling av pensjon ved oppløsning av - se 
FAMILIE (1993-94) Il, 3. 
tiltak mot tvungne foreldrearrangerte - se l NNV AND
RERE (1994-95) Ill, L 

Ekteskapsloven, endr.- se FAMILIE (1993-94) IV, 4. 
El Salvador, støtte til valgprosessen- se UTENRIKSSAKER 

(1993-94) Ill, 2. 
El-biler, fritak for bompengeavgift - se VEGVESEN 

(1996-97) Il, 4. 
fritak for årsavgift- se SÆRAVGIFTER (1995-96) I, 4 . 
i offentlige etater, anmodning om opptrappingsplan - se 
ENERGI (1995-96) Il, 3. 

EL-tilsynet- se Produkt- og Elektrisitetstilsynet. 
budsjett 1994- se ARBEIDSMILJØ (1993-94) I, l. 
budsjett 1995 og ny organisasjonsstruktur- se ARBEIDS
MILJØ (1994-95) I, l. 

Eldreombud, forslag om (ikke bifalt) - se ELDREOMSORG 
(1993-94) I, l. 
forslag om- se ELDREOMSORG (1994- 95) Il, l. 
forslag om et 4-årig utviklingsprogram (bifalt)- se TRYG
DER (1995-96) Il, 8. 
opprettelse av et statlig- se ELDREOMSORG (1993-94) 
Ill, 3. 

ELDREOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 110 
Eldreomsorg, kommuneøkonomien 1998 -se KOMMUNE

NES ØKONOMI (1996-97) Il, 14. 
omtale i velferdsmeldingen- se TRYGDER (1995-96) 11, 
8. 

Eldresentre, merverdiavgift ved hår- og fotpleie- se ELDRE
OMSORG (1994-95) Ill, 2. 

Elektrifisering av olje- og gassplattformer - se OLJEUTVIN
NING (1996-97) Il, 4, (1996-97) Ill, 4 og 5. 

ELEKTRISITET . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. 113 
Elektrisitetsavgifter- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 

2; (1996-97) I, 31; SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 2; 
(1994-95) I, 3; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 
endr. produksjonsavgift 1.7.94- se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 
kriterier for fritak- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
34. 

Elektrisitetstilsynet, forvaltningsapparat for forbrukersikker
het- se FORBRUKERSAKER (1993 - 94) I, 2. 

Elektrisitetstilsynsloven, namsmyndighet for Statens innkre
vingssentral til tvangsinnkreving av avgifter - se RETTS
VESEN (1993-94) IV, 5. 

Elektrisitetsverk, omdanning til aksjeselskap- se ELEKTRI
SITET (1995-96) Ill, l. 
manglende internkontroll se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) I, l. 
refusjon av dokumentavgift - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 8; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31, 
(1996-97) Il, 28. 
sammenslutning av små - se ELEKTRISITET (1994-95) 
l, l; (1995-96) I, 2. 

Elektrobransjens Samarbeids- og Utviklingsorgan, Tele
mark, bruk av AMO-midler - se SYSSELSETTING 
(1993-94) Ill, 3. 

Elektrofag, ferdiggjøringstidspupkt for læreplaner tilknyttet 
Reform 94 - se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) 
Ill, 12. 

Elektrofagfolk, revisjon av kvalifikasjonsforskrift - se AR
BEIDSMILJØ (1996-97) I, l. 

Elektroinstallatører, opphevelse av avslag på svensk autorisa
sjonssøknad- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) I, l. 

Elektromagnetiske felt og helseproblemer - se FOLKE
HELSE (1996-97) Ill, 3. 

Elektronikkfabrikk, skr.spm. fra Øystein Djupedal om mulig
het for Atmel-etablering i Midt-Norge- se (1996-97) Dok. 
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15, spm. 35. 
Elektronisk signatur, henstilling om å utrede en standard- se 

VITENSKAP (1995 - 96) Il, 9. 
Elektroniske navigasjonshjelpemidler, budsjett - se SIK

KERHET TIL SJØS (1993-94) I, l; (1994-95) I, 1; 
(1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett 1995 - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Il, l og 2. 
overføring av feil fra gamle oppmålinger - se SIKKER
HET TIL SJØS (1996-97) Ill, 2. 

Elektroniske oppslagstavler, regulering av drift og bruk- se 
MASSEMEDIER (1994-95) Ill, 3. 

Elevator, tilskudd til paragraf 12-soning- se KRIMINALOM
SORG (1993-94) I, l; (19~6-97) l, l. 

Elevbedrifter - se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) l, 
l; (1994-95) I, 1. • 
kursstønad for praksisplass- se VIDEREGAENDE SKO
LER (1996- 97) III, 5. 

Elever, forsikringsordning ved ulykker - se SKOLER 
(1996-97) Il, 2. 

Elevplasser for unge uten rett til videregående opplæring, bev. 
1996 ;;- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; VIDE
REGAENDE SKOLER (1995-96) l, l. 
ekstratilskudd til Telemark fylkeskommune - se ~T ATS
BUDSJETTET (1996-97) Il, 28; VIDEREGAENDE 
SKOLER (1996- 97) Ill, 2. 

Elevvurdering i grunnskolen, melding om - se GRUNN
SKOLE (1996-97) li, 5. 
i grunnskolen, ny læreplan - se GRUNNSKOLE 
(1995 -96) Il, 2. 

Eliteidrett, skidisipliner, landslinjer fra 1996/97 - se SKOLER 
(1995-96) Il, 17. 

Elkem A/S, kraftkontrakt tilknyttet eddiksyrefabrikk i Sauda -
se INDUSTRI (1996- 97) III, 13. 
uttak av aksjeutbytte fra Norsk Jern Holding AS - se IN
DUSTRI (1993 - 94) Ill , 9. 

ELSAM (Danmarkskabelen), gjennomgang av erfaringer med 
avtale - se ELEKTRISITET (1996-97) Il, 3. 
gjennomgang av avtalen som egen sak - se ST A TSBUD
SJETTET (1996- 97) l, 34. 
oppfølging av vedtak om evaluering av avtale - se ELEK
TRISITET (1996- 97) III, 2. 
reforhandlet avtale med det danske kraftselskapet - se 
ELEKTRISITET (1994-95) Il, 3 og 4. 

EITele-prosjektet, vurdering av alternativt telenett- se TELE
KOMMUNIKASJONER (1995-96) Ill, 3. 

Elverum tekniske verksted, omorganisering - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 4. 

Elverumfestspillene, bev. 1996- se KUNST (1995 - 96) l, 3. 
EMAS-ordningen, miljøstyrings- og miljørevisjonsordning for 

industriforetak - se FORURENSNING (1995-96) IV, l. 
Emballasjeavgiftssystemet, omlegging av - se ST A TSBUD

SJETTET (1993-94) l, 34; SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 
2; (1994-95) I, 3. 

Embetsdistrikter, regulering av - se DOMSTOLER 
(1996-97) Il, 3. 

Embetsmenn, innkalling til høring i Stortinget - se REGJE
RINGEN (1996 - 97) Il , 27. 
OJ?pnevning i offentlige utvalg, forslag om å utrede hen
siktsmessighet- se DEPARTEMENTER (1995-96) Il, 16. 

Embetsutnevnelser - se REGJERINGEN (1993-94) Il, 8; 
(1994-95) Il, 5; (1995-96) Il, 8; (1996- 97) Il, 19. 
utnevnelse av direktør for nytt rikshospital - se REGJE
RINGEN (1994- 95) Il, 2. 
utnevnelse av ny sentralbanksjef - se REGJERINGEN 
(1993-94) 11, 12. 

Embetsverket, forslag om retningslinjer for deltakelse i EU
debatten- se STATSFORVALTNING (1993 - 94) Il, 5. 
sammenblanding av forvaltningsoppgaver og politiske 
oppgaver- se STATSFORVALTNING (1996-97) Il, 2 og 
5, (1996-97) Ill, 4. 

Emisjoner, regler for- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 

ENERGI .................................. 121 

Energi- og vassdragsforvaltning, budsjett 1994 - se ELEK
TRISITET (1993-94) I, 2 og 3. 
endr. budsjett 1993- se ELEKTRISITET (1993-94) Il, 2. 

Energiavgifter, industriens tåleevne- se ENERGI (1996-97) 
Ill, 4. 

Energieffektivitet, endr. i EØS-avtalens protokoll 31 (SA VE 

Il)- se ENERGI (1996-97) Il, 14. 
Energikilder, alternativer til gasskraft- se ENERGI (1995 -96) 

Ill, 4. 
henstilling om å bistå utbygging på Kola av alternative- se 
UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 8. 
nye og fornybare, henstillinger om investeringsstøtte og 
nasjonalt satsingsprogram- se ENERGI (1996-97) l, l. 
nye og fornybare, melding om norsk klimapolitikk - se 
ENERGI (1995-96) Il, 3. 
nye og fornybare, investeringsstøtte og nasjonalt satsings
program- se ENERGI (1996-97) Ill, 3. 
satsmg på alternative- se ENERGI (1996-97) Ill, 2 og 7. 
økt bruk av fornybare - se ENERGI (1994-95) Il, 4; 
(1996- 97) Ill, 11. 

Energiloven, endr. i kraftmarkedet - se ENERGI (1994-95) I, 
l. 
evaluering- se ENERGI (1996- 97) Ill, l. 
evaluering pga. kraftprisutvikling - se ELEKTRISITET 
(1996- 97) Ill, 3. 
forslag om endr. i - se ENERGI (1995-96) Il, 2; 
(1996- 97) IV, l. 

Energipolitikk, redegjørelse- se ENERGI (1994-95) Il, 4. 
- utfordringer som følge av Asias økonomiske «eksplosjon» 

-se UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Il, 10. 
Energiråd for utredninger fram til år 2020, henstilling om- se 

ENERGI (1996-97) Il, 3. 
Energisektoren, bærekraftig forbruk i - se MILJØVERN 

(1993 - 94) Il, 3. 
Energiverk i offentlig eie, forslag om organisering av - se 

ELEKTRISITET (1996-97) Il, 13. 
prisopplysning og husholdningers mulighet til leverandør
bytte - se ELEKTRISITET (1996-97) Ill , 7. 
selskapsmessig skille mellom kraftproduksjon og -distribu
sjon- se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 3. 
selskapsmessig skille mellom monopol- og konkurranseak
tiviteter - se ELEKTRISITET (1995 - 96) Il, 3 og 4. 

Energiøkonomisering. alternativ til gasskraft - se ENERGI 
(1995 - 96) Ill, 4. 
budsjett - se ENERGI (1993 - 94) I, l; (1994-95) l, l; 
(1995-96) I, l. 
budsjett 1997 samt henstilling om et nasjonalt sparepro
gram - se ENERGI (1996-97) l, l. 
for å minske oljeforbruket - se ENERGI (1994-95) Ill, 4. 
forslag til behandling i varslet melding om bærekraftig 
utvikling - se MILJØVERN (1996- 97) Il, l. 
i statlige bygg - se ENERGI (1996-97) Il, 13; STATS
EIENDOMMER (1995-96) l. l. 
innsats på området- se ENERGI (1996-97) Ill, 7. 
kraftkontrakter med industrien - se ENERGI (1996-97) 
Ill, 10. 
Kværner-nedleggelse av avdeling for vannkraftteknologi -
se ENERGI (1996-97) Ill, 5. 
og inneklima i skolen- se ENERGI (1996-97) III, 8. 
potensiale og innsats på området - ENERGI (1994-95) Il, 
4. 
resultater av kampanje- se ENERGI (1995-96) Ill, 3. 
salg av gjenvunnet kraft i industrien - se INDUSTRI 
(1995-96) Ill, 3. 
som element i norsk klimapolitikk - se ENERGI 
(1995 - 96) Il, 3. 

Enerom, handlingsplan for eldreomsorgen- se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1996-97) Il, 15. 
kostnadsberegning av full sykehjemsdekning med (forslag 
bifalt)- se KOMMUNENES ØKONOMI (1996-97) l, l. 
på alders- og sykehjem - se SYKEHUS (1996-97) lll, 5. 
på sykehjem, statlig fullfinansiering og eget driftstilskudd 
-se KOMMUNENES ØKONOMI (1996-97) Il, 16. 
sxkehjem i Harstad- se SYKEHUS (1996-97) Ill, 4. 
tilskudd til ombygging av sykehjemsplasser- se KOM
MUNENES ØKONOMI (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; 
(1995-96) l, 2; (1996-97) I, 2. 

Engangsavgift på motorkjøretøyer, drivstofforbruk som 
avgiftsgrunnlag- se SÆRA YGIFTER (1996-97) I, l. 
på motorkjøretøyer, endr. i avgiftsgrunnlag - se SÆRA V
GIFTER (1995-96) I, 4. 
på motorkjøretøyer, forhøyelse - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Engangsemballasje av glass, grunnavgift 1994 - se ST ATS
BUDSJETTET (1993-94) I, 34; SÆRAVGIFTER 
(1993-94) I, 2. 
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av glass, Moss Glassverks situasjon som følge av grunnav
gift på- se SÆRAVGIFTER (1994-95) Ill, 3. 
for drikkevarer, ESAs syn på grunnavgiften- se SÆRA V
GIFTER (1996-97) III, 2. 
for drikkevarer, grunnavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) I, 3; (1995 - 96) I, l; (1996 - 97) l, l og Ill , 8; 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) l , 32; 
for drikkevarer, unntak for grunnavgift - se ST A TSBUD
SJETTET (1994-95) I, 27. 
for drikkevarer, videreføring av grunnavgift - se ST ATS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 

Enhetskvoter, konsekvenser ved innføring i tråler og ringnot
flåten- se FISKERJER (1995 - 96) Ill , 5. 

Enhetsregisteret i Brønnøysund, etablering av - se RETTSVE
SEN (1993 - 94) I, l. 
lov om- se RETTSVESEN (1993-94) IV, 4. 
endr. i lov om- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Enhetsskolen, nasjonale standarder - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 12. 

Enkepensjoner, budsjett - se TRYGDER (1993-94) l, 2; 
(1994-95) l, 2; (1995 - 96) I, 2; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, l; (1994-95) 
Il, 3; (1995 - 96) Il, 2; (1996 - 97) Il, 6. 
samordning av tilleggspensjon fra folketrygden med tjenes
tepensjon- se TRYGDER (1994-95) Ill, 9; (1996- 97) Il , 
5 og Ill , 23. 

Enpersonhusholdninger, forslag om gjennomgan~ av regel
verk for kommunale avgifter og gebyrer (btfalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15. 
kommunale avgifter og gebyrer - se ST A TSBUDSJET
TET (1996-97) I, 34. 
skattemessig vurdering - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 34. 

Enslige forsørgere , boligtilbud - se BOLIGBYGGING 
(1996- 97) Ill, 2. 
gjennomgang av stønadsordninger - se TRYGDER 
(1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2; (1995 - 96) I, 2. 
melding om erfaringer med abortloven - se SV ANGER
SKAP (1995 - 96) Il, 2. 
stønadsordninger (5 forslag bifalt) - se TRYGDER 
(1995-96) Il, 8. 
stønadsordninger - se FOLKETRYGD (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, 2. 
stønadsordninger, endr. fra 1.1.98 - se TRYGDER 
(1996- 97) I, l. 
trygderettigheter for utenlandske enker - se TRYGDER 
(1993-94) Ill, 6. 

Entreprenørloven, oppheving av - se BYGNINGSVESEN 
(1994-95) IV, 2. 

ENØK- se Energiøkonomisering. 
EOS-tjeneste, ansvarsfordeling mellom Stortingets kontrollut

valg og sivilombudsmannen - se STORTINGETS 
OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (1996- 97) 
Il , l. 
avgradering av rapport fra Stortingets kontrollutvalg - se 
STORTINGET (1996- 97) Il, 7. 
instruks for Stortingets kontrollutvalg - se STORTINGET 
(1994-95) Il, 6. 
lov om kontroll med- se STORTINGET (1994-95) IV, l. 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR- se STORTINGET (1996-97) Il, 18. 
suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg - se STOR
TINGET (1995 - 96) Il, 11 og 17. 
valg av Stortingets kontrollutvalg - se STORTINGET 
(1995 - 96) Il, 7. 
årsmelding 1996 fra Stortingets kontrollutvalg- se STOR
TINGET (1996-97) Il, 20. 

Epilepsi, statens senter for, budsjett - se HELSEINSTITU
SJONER (1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) l , l; 
(1996-97) I, l. 

Erasmus, mobilitetsstipend for studenter og utvekslingsstøtte 
for lærere - se UTDANNING (1996-97) Il, 7. 

Ergoterapi, nye studieplasser - se HØGRE UTDANNING 
(1996-97) I, l. 

Eritrea, etablering av diplomatiske forbindelser med - se 
UTENRIKSSAKER (1993 - 94) Ill, 6. 
forvaltning av u-hjelp til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1996-97) Il, 6. 
status for fremrnedpass for flyktninger fra- se INNV AND
RERE (1994-95) Ill, 14. 

Erkebispegården, 3 mill til museal innredning - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
gjenoppbygging- se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) l, 
2; (1994-95) I, l; (1995-96) I, 2. 

Erklæring fra sentrumspartiene KrF, Sp og V - se REGJERIN
GEN (1996- 97) 11, 30. 

Erklæringsdebatt- se REGJERJNGEN (1996-97) Il , 7. 
Ernærings- og matforsyningspolitikk, initativ til en debatt i 

Norge om- se LANDBRUK (1996-97) Il, 5. 
Ernæringsarbeid blant eldre - se FOLKEHELSE (1996- 97) 

Ill, 9. 
Ernæringsinstituttet, Bergen, tilleggsbev. til brannskade - se 

VITENSKAP (1993-94) Il, l. 
Ernæringsråd, Statens, budsjett - se FOLKEHELSE 

(1993-94) l , l ; (1994- 95) l , l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Erosjon, distriktsandel og vedlikeholdsansvar for sikringsan
leg~ - se NATURSKADER (1996-97) Il , 3. 

Erstatnmger, avlingsskader i Nord-Norge - se NATURSKA
DER (1995-96) Il, l. 
dekning av tap ved furunkulosesmitte- se INDUSTRIUT
BYGGING (1993-94) 11, 3. 
eiendeler tapt ved deltakelse i krigshandlingene i 1940- se 
BILLIGHETSERSTATNINGER (1994-95) Il, 3 og 4. 
etter flomkatastrofen på Østlandet - se NATURSKADER 
(1994 - 95) Il , 2 og 3; (1995 - 96) Il , l ; (1996- 97) Il, l. 
etter foreldelsesloven se SIVILLOVGIVNING 
(1993-94) IV, 2. 
etter frifinnelse i straffesaker - se RETTSVESEN 
(1994- 95) Il, 9 og Ill, 2. 
etter friluftsloven- se NATURVERN (1994-95) Ill , 4. 
etter naturvernloven, endr. budsjett 1993 - se NATUR
VERN (1993 - 94) Il , l. 
forskuddsutbetaling ved anke fra påtalemyndighet - se 
RETTSVESEN (1994-95) Ul, 4. 
forslag om en ordning for de siktede i Bjugn-saken - se 
RETTSVESEN (1994-95) Il, 3. 
forslag om en ordning for Per Kristian Liland - se RETTS
VESEN (1994 - 95) Il , 2. 
grunneiere ved bygging av hovedflyplass på Gardermoen -
se LUFTFART (1993-94) Il, 3; (1993-94) Ill, 14, 18 og 
28. 
grunneiere ved ekspropriasjon - se NATURVERN 
(1996 - 97) Il, 5. 
heving av beløpsgrense for foreldre sitt skadebotansvar -
se SIVILLOVGIVNING (1994- 95) IV, 4. 
jøder for verdier konfiskert under krigen- se RETTSVE
SEN (1995 - 96) Il, 4 og Ill, 3. 
lobotomerte pa generelt grunnlag - se HELSEVESEN 
(1995-96) Il , 11 og 12 og Ill, 9. 
overflyging av reinsdyr- se FORSVAR (1996-97) Ill, 5. 
rovviltskader - se NATURVERN (1995-96) l, l ; 
(1996- 97) Il , 6; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il , 28. 
sauebønder ved skrapesyke - se HUSDYRBRUK 
(1996- 97) Ill, 3. 
skogeiere etter midlertidig vern av Holtefjell - se NATUR
VERN (1995-96) III, 3. 
stormskader i fiskeri- og havbrukssektoren- se NATUR
SKADER (1993-94) Il, l. 
tapt skolegang i krigsårene- se SAMER (1994-95) III, 2; 
(1995-96) Il, 3. 
tapt skolegang i krigsårene, skr.spm. fra Erling Folkvord 
se (1996-97) Dok. 15, spm. 115. 
tatere, forslag om- se RETTSVESEN (1996-97) Il, l. 
ulovlig overvåking (forslag bifalt) - se STORTINGET 
(1996- 97) Il, 21. 
vannforsyningsstopp pga. frost - se NATURSKADER 
(1996-97) IV, l. 
ved avståelser av landbruksarealer rundt Gardermoen - se 
LANDBRUK (1995-96) Ill, 2. 
ved dødsfall og invaliditet- se MILITÆRT PERSONELL 
(1993-94) Il, l. 
ved ekspropriasjon- se LANDBRUK (1994-95) Il, 6. 

ESA (European Space Agency), deltakelse i videreutviklings
program for bæreraketten Ariane 5 - se ST A TSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 10. 
Riksrevisjonens deltakelse i revisjonen av - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1995-96) Il, l. 
tiltredelse av avtale om norsk deltakelse i Mercure-prosjek
tet- se INTERNASJONALT SAMARBEID (1995-96) Il , 
5. 
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ESA (EFTAs overvåkingsorgan), deling av A/S Vinmonopo
let- se EFTA/EU (1994-95) Il, 11. 
detaljmonopolet for vin og brennevin i EØS -se EFTA/EU 
(1994- 95) Ill, 12. 
dokumentasjon av miljømessige hensyn bak grunnavgift på 
engangsemballasje- se STATSBUDSJETTET (1995- 96) 
l, 32; SÆRAVGIFTER (1995-96) I, l. 
gransking av ordning med differensiert arbeidsgiveravgift 
-se DISTRJKTSUTBYGGING (1996-97) Ill, l. 
grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer- se 
SÆRAVGIFTER (1996- 97) Ill, 2. 
interp. om strategi for bedret kjennskap til EØS-avtalen -
se EFTA/EU (1996-97) Il, 4. 
interp. om problemer tilknyttet EØS-avtalen - se 
EFTA/EU (1995-96) Il , 2. 
offentlig innsynsregler i - se EFTA/EU ( 1996- 97) Il , 21. 
opphevelse av Vinmonopolets enerett til import m.v. - se 
EFTA/EU (1994-95) IV, 6. 
vedtak vedr. importmonopol for vin og brennevin - se 
EFTA/EU (1994-95) Ill , Il. 

Esbjerg i Danmark, streik mot prjvatisering av offentlig virk
somhet- se ARBEIDSVILKAR (1994-95) Ill, 16. 

Estetikk, hensyn ved bygging av veger, bruer og støyskjermer
se BYGNINGSVESEN (1996-97) Ill , l. 
i offentlig miljø, forslag vedr. kunstneroppdrag (bifalt)- se 
KUNST (1996-97) Il, l. 

Estland, ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-landene 
og- se TRAKTATER (1995-96) 11, 6. 
søknad om hjelp til utstyr mot bombetrusler - se UTEN
RIKSSAKER (1995 - 96) lll , 25 . 
tilbaketrekking av russiske styrker - se UTENRIKSSA
KER (1993-94) Ill, 3 og 8. 

Estonia-forliset, beredskapen i Oslofjorden i lys av fergekata
strofen- se SJØFART (1994-95) lll , l. 
minnetale i anledning forlis- se SJØFART (1993 - 94) Il , 
2. 
nye sikkerhets- og kontrolltiltak for passasjerskip - se SIK
KERHET TIL SJØS (1994- 95) Il, l. 
tiltak etter - se SIKKERHET TIL SJØS (1995 - 96) Il , 4. 

ESU (Europeisk samarbeidsutvalg), ny lov om allmenngjø
rifl,g av bestemmelser i tariffavtale om - se ARBEIDSVIL
KAR (1995 - 96) IV, 3. 

Etablerersenteret, Oslo, tilskudd 1997 - se SYSSELSETTING 
(1996- 97) I, l. 

Etablererstipend - se SYSSELSETTING (1993 - 94) I, l; 
(1994- 95) l, l; (1995 - 96) l, l og Il, 6. 
1997, forslag om å vurdere skattefrihet (bifalt) - se SYS
SELSETTING (1996- 97) I, l. 
1997, Oslo og Akershus - se SYSSELSETTING 
(1996- 97) Ill , 16. 
melding om distrikts- og regionalpolitikk - se DIST
RJKTSUTBYGGING (1996-97) 11, 3. 

Etableringslova, oppheving av - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1993 - 94) IV, l. 

Etableringslån - se DEN NORSKE STATS HUSBANK 
(1996- 97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il , 28. 
for ungdom, tiltak for bedre ordning - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1996-97) Il, 6. 
Våler kommune sender skriv vedr. tap på ordning - se DEN 
NORSKE STATS HUSBANK (1996- 97) Il, 5. 

Etableringstilskudd til ungdom - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) I, l. 

Etikk, forslag om å styrke undervisning i (bifalt)- se HØGRE 
UTDANNING (1996- 97) Il, 6. 

Etiopia, etablering av ambassade i Addis Abeba - se UTEN
RIKSSAKER (1993 - 94) Il , 7. 

Etne kommune sender skriv vedr. finansiering av grunnskole
reformen- se KOMMUNER (1995 - 96) Il, 9. 

Etterbruksfond, OL, tilskudd- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1994 - 95) Il, l og LOKALFORVALTNING (1994- 95) I, 
l. 
styrking av kulturområdet- se IDRETT (1994-95) I, 2. 

Etterforskpingsorganene, de særskilte, budsjett - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1994- 95) l, l; (1995-96) l, 
l; (1996-97) I, l. 

Etterlattepensjoner, justering av overgangsregler for sam
boere med - se TRYGDER (1995 - 96) IV, l. 

Etterretningsgrupper,;, demokratisk tilsyn med halvoffisielle -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill , 7. 

Etterretningstjenesten, avgradering av rapport fra Lund-kom
misjonen- se FORSVAR (1995-96) Il, 8. 

budsjett - se FORSVAR (1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
forslag om nedlegging av Nygaard Haug-utvalget - se 
FORSVAR (1993-94) Il, Il. 
høringsfrist for lovforslag vedr.- se FORSVAR (1996-97) 
Ill, 8. 
instruks for Stortingets kontrollutvalg - se FORSVAR 
(1994- 95) Il, 7. 
lov om kontroll med - se FORSVAR (1993-94) IV, 3; 
(1994-95) IV, l. 
ny lov om (ikke beh.)- se FORSVAR (1996-97) IV, 3. 
rapport fra Lund-kommisjonen- se FORSVAR (1996-97) 
Il, 8. 
Stay behind-tjenestens oppgaver i fredstid- se FORSVAR 
(1995-96) Ill, 6. 
valg av Stortingets kontrollutvalg - se FORSVAR 
(1995 - 96) Il, 7. 
årsmelding 1996 fra Stortingets kontrollutvalg- se FOR
SVAR (1996 - 97) Il, 7. 

Etterstad, jernbanetunnel fra- se JERNBANER (1995-96) Ill, 
7. 

Etterutdanning i fremmedspråk, lærere - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 10. 
kostnadsramme for ny reform - se UTDANNING 
(1996-97) Ill, 10. 
og videreutdanning, forslag om lovfestet rett til - se 
UTDANNING (1995-96) Il, 2. 

EU, finansministermøte med EFTA desember 1993 med erklæ
ring om prinsipper for den økonomiske politikk - se 
EFTA/EU (1993-94) Il, 9. 
og regionalpolitikken - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) Il, 3. 
regler om utkast av småfisk- se FISKERIER (1995 - 96) 
ril , 4. 
straffetoll på norsk lakseeksport - se HAVBRUK 
(1996-97) Ill , 2 og 4. 
TV -rettigheter til sportsbegivenheter - se KRINGKAS
TING (1996 - 97) Ill, 4. 
økonomisk og monetær union - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1996-97) Ill, 5; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 34. 
økonomisk og monetær union, anmodning om drøftelse av 
konsekvenser for Norge - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

EU-direktiver, adgang for fylker til å leie ut lærebøker til sko
leelever - se KULTUR (1995 - 96) Ill , 2. 
arbeidstid og vern av unge personer - se EFTA/EU 
(1996-97) Il, 9. o 

endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSVILKAR 
(1994-95) IV, 2. 
gassmarkedet- se OLJEOMSETNING (1996-97) Ill , 5. 
harmonisering av næringsmiddellover - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994-95) IV, l. 
innlemmelse av Direktivet om deltidsbruksrett til fast eien
dom (timeshare) i EØS-avtalen- se EFTA/EU (1994-95) 
Il, 9. 
innlemmelse av konsesjonsdirektivet i EØS-avtalen - se 
EFTA/EU (1994-95) 11, lO og IV, 5. 
konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven - se 
EFTA/EU (1994-95) IV, 2. 
konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven, skr.spm. 
fra Paul Chaffey- se (1996-97) Dok. 15, spm. 44. 
matsminkedirektiver, skr.spm. fra Terje Riis-Johansen- se 
(1996-97) Dok. 15 , spm. 13. 
pakkereiser- se REISELIVSNÆRING (1994-95) IV, l. 
personvern, hemmeligstempling av utkast - se EFTA/EU 
(1994-95) Ill, 10. 
produkter til byggverk - se BYGNINGSVESEN 
(1995 - 96) IV, 2. 
sommertid - se STATSFORVALTNING (1996-97) Ill, 
Il. 
Stortingets medvirkning i forberedende faser- se STOR
TINGET (1996- 97) Ill, l. 
tilpasning av avtaleloven som følge av EØS-tilleggsavtalen 
-se EFTA/EU (1993-94) IV, 8. 
tilpasning av lover på arbeids- og sikkerhetsområdet som 
følge av EØS-tilleggsavtalen- se EFTA/EU (1993-94) IV, 
4. 
tilpassing av avtaleloven som følge av EØSII - se 
EFTA/EF (1994-95) IV, l. 
tilsetningsstoffer i næringsmidler - se EFTA/EU 



-883- Stikkordregister 

(1995-96) Il, 13 ; FOLKEHELSE (1995-96) Il, 4; 
(1996-97) Il, lO og Ill, 4. 
vernetid for åndsverk - se KULTUR (1994-95) IV, 2. 
væsker og gasser under trykk, informasjon om - se AR
BEIDSMILJØ (1994-95) l, l. 

EU-informasjon, bedriftsveiledning, hev. 1994 - se INDU
STRI (1993-94) I, l. 

EU-medlemskap, avvikling av handelshindringer for tekstil
produkter fra u-land- se UTENRIKSHANDEL (1994- 95) 
Ill, 2. 
bransje- eller foretaksspesifikke fritak for skatter og avgif
ter- se SÆRAVGIFTER (1994-95) Ill, l. 
budsjettvirkninger ved ev. - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 
endringer i skogbruksnæringens transportkostnader - se 
VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, l. 
finansiering av markedsføring av fisk ved ev.- se FISKE
OMSETNING (1993-94) IV, l. 
forbud mot karantene ved import av dyr - se VETERI
NÆRVESEN (1994 - 95) Ill, l. 
Grunnlovens § 93, endringsforslag (ikke bifalt) - se 
EFTA/EU (1995-96) Il, 17. 
kvinnedominerte yrkesgruppers lønn - se LIKESTILLING 
(1994-95) Ill , l. 
lov om folkeavstemning om- se EFTA/EU (1993 - 94) IV, 
3. 
moms innen kulturlivet - se MERVERDIAVGIFT 
(1994 - 95) Ill, l. 
og norsk forsvarspolitikk - se FORSVAR (1993-94) I, l. 
opphevelse av Televerkets monopoldeler etter Norges nei
se TELEVERKET (1994-95) Ill, 2. 
oppslag i Nederland om norsk- se EFTA/EU (1996-97) 
lll, 8. l 

redegjørelser og debatt om forhandlingsresultatet for vilkå
rene for norsk - se EFTA/EU (1993-94~ Il, 9 og 10. 
«to-pris»-system for kraft- se ELEKTRISITET (1994-95) 
Ill , 3. 
utvidet utenlandsk eierskap i kraftforsyningen- se ELEK
TRISITET (1994-95) Ill , 2. 

EU-meldingen- se EFTA/EU (1993-94) Il, 20. 
EU-opplysning, budsjett - se STATSBUDSJETTET 

(1995-96) I, 32; (1996- 97) I, 31. 
EU-programmer, anmodning om satsing på humanistisk forsk

ning- se VITENSKAP (1995-96) I, l. 
bev. til kontingentøkning- se VITENSKAP (1994-95) I, 
l. 
næringslivets engasjement, styrking av- se VITENSKAP 
(1996-97) I, l. 

EU-saker forøvrig- se EFTA/EU. 
- klage på avslag om innsyn i - se REGJERINGEN 

(1994-95) Il, 3. 
EU-samarbeidet innen justisområdet - se RETTSVESEN 

(1994-95) I, l. 
EU-utredninger fra Fylkesmannens landbruksavdelinger - se 

FYLKER (1994-95) Ill, 2. 
EURATOM, samarbeidsavtale med Det europeiske atomener

gifellesskapet om strålevern- se VITENSKAP (1993-94) 
Il , 4. 

EUREKA, miljøengasjement- se VITENSKAP (1993 - 94) I, 
2. 

EURES, system for europeisk arbeidsformidling- se SYSSEL
SETTING (1993-94) IV, 2. 

EU RES-nettet, EFT A-statenes deltakelse i - se EFT NEU 
(1996-97) Il, 13. 

Euro, den norske kronens forhold til - se NORGES BANK 
(1996-97) Ill, 6. 

Euro Info, budsjett - se INDUSTRI (1995-96) I, l; (1996-97) 
l, l. 
landsdekkende tilbud til næringslivet - se INDUSTRI 
(1994-95) I, l. 

Eurofima, statsgaranti tilknyttet NSB Trafikkdelens medeier
skap- se JERNBANER (1996-97) Il, 4. 

EuroKraft Norge AS, andeler av reforhandlet ELSAM-avtale 
- se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 4. 

Europabevegelsen i Norge, tilskudd 1994 til informasjonsar
beid- se EFTA/EU (1993-94) I, l. 

Europakommisjonen, Oslo kommune og Statoil, sammenlig
ning av antall ansatte- se EFT NEU (1994-95) Ill, 6. 

Europaparlamentet, endr. til felles parlamentarikerkomite- se 
EFTA/EU (1996-97) Il, 5. 
valg til felles parlamentarikerkomite - se EFT NEU 

(1993 - 94) Il, 3. 
Europaprogrammet, bev. 1995- se VITENSKAP (1994-95) 

I , l. 
samlokalisering og samarbeid med andre utenrikspolitiske 
forskningsmiljøer- se VITENSKAP (1995-96) I, 5. 

EUROPARÅDET ......................... 126 

Europarådets torturovervåkingskomite, inspeksjon i norske 
fengsler- se FENGSLER (1994 - 95) I, l og Ill, l. 

European Flight Training Center, rett til lån i statens låne
kasse for utdanning- se PRIVATSKOLER (1995-96) 111, 
l. 

Europeisk Bluessenter, Notodden, bev. til arkiv og dokumen
tasjonsvirksomhet - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1996-97) I , 2. 

Europeisk samarbeidsutvalg- se ESU. 
Europeiske økonomiske foretaksgrupper, lov om - se 

EFTNEU (1995-96) IV, 2. 
Europipe Il, anlegg og drift samt trasevalg- se OLJEOMSET

NING (1996-97) Il, 3. 
Europpl, samarbeid på politi- og tollsektoren - se POLITI OG 

PAT ALE MYNDIGHET (1994-95) I, l. 
EUs regelverk, utgifter ved Norsk Lovtidend - se DOMSTO

LER (1993 - 94) Il, l. 
Eutelsat, reorganisering - se TELEKOMMUNIKASJONER 

(1995-96) Il, 5. 
Evangeliesentrene, bev. - se NARKOTIKA (1993-94) l, l; 

(1994- 95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
Evenes kommune sender protest mot franske atomprøve

sprengninger - se KOMMUNER (1995-96) Il, 5. 
sender uttalelse om Lofotens fastlandsforbindelse - se 
KOMMUNER (1996-97) Il, 6. 
sender uttalelse om vågehvalfangst - se KOMMUNER 
(1993-94) Il, l. 

Evje øst, utbygging av skytefeltet - se FORSVAR (1995-96) 
Ill, 2. 

Evje-dommen, avklaring av tettstedsbegrepet - se SKATTER 
(1994-95) Ill, 5. 

Evjemoen, planer for- se FORSVAR (1995-96) Ill, 13. 
- rekruttutdanning- se FORSVAR (1995 - 96) Ill, 2. 
Excon, SIV As eierskap og garantier - se INDUSTRI (1994-95) 

Ill, 7. 
Exide Sønnak i Horten, nedleggelse av arbeidsplasser- se IN

DUSTRI (1996-97) Ill, 19. 
EXOTECH-raketten, anvendelse i sjøredningstjenesten - se 

SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) Il, l. 
Extra, forslag om å la Stiftelsen Helse og Rehabilitering for

valte overskudd fra TV-spillet (bifalt) - se STATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

EØFG-Ioven, etablering av ny selskapsform - se EFTA/EU 
(1995-96) IV, 2. 

EØS 11, arbeidet med tilleggsprotokollen til EØS- avtalen - se 
EFTNEU (1993-94) Il, 8. • 
endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSVILKAR 
(1994 - 95) IV, 2. 
endr. i forsikringslovgivningen som følge av - se 
EFT NEU (1993-94) IV, 5. 
endr. i forsikringsvirksomhetsloven som følge av - se 
EFTNEU (1993-94) IV, 6. 
samtykke til godkjenning- se EFTA/EU (1993-94) Il, 13. 
tilpasning av lover på arbeids- og sikkerhetsområdet - se 
EFT NEU (1993-94) IV, 4. 

EØS-avtalen, adgang for fylker til å leie ut lærebøker til skole
elever- se KULTUR (1995-96) Ill, 2. 
allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om euro
peisk samarbeidsutvalg - se ARBEIDSVILKAR 
(1995-96) IV, 3. 
antidumpingtiltak mot fiskerinæringen - se HAVBRUK 
(1996-97) Ill, 2. 
avvikling av grensekontroll for planteprodukter - se 
LANDBRUK (1996-97) Ill, 2. 
deling av A/S Vinmonopolet- se EFTA/EU (1994-95) Il, 
li. 
deltaking i EURES-nettet- se EFTA/EU (1996-97) Il , 13. 
deltaking i INFO 2000- se EFTA/EU (1996-97) Il, 25. 
deltaking i Media Il-programmet - se EFTA/EU 
(1996-97) Il, 22. 
detaljmonopolet for alkoholomsetning - se ALKOHOL 
(1996-97) Ill, 6. 
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eksportforbud mot snus - se FOLKEHELSE (1996-97) 
IV, l. 
endr. av alderskravet til førerkort for klasse C/CE - se 
VEGTRAFIKK (1996-97) Il, 2. 
endr. av protokoll 31 energieffektivitet (SA VE Il) - se 
EFT NEU (1996- 97) Il, 18. 
endr. av protokoll 31, ny artikkel om kultursamarbeid- se 
EFT NEU (1995-96) Il, 3. 
endr. av vedlegg IX (finansielle tjenester) - se EFT NEU 
(1994-95) Il, 13; (1996-97) Il, l og IV, l. 
endr. av vedlegg XVIII (organisenng av arbeidstiden og 
vern av unge personer på arbeidsplassen) - se EFT NEU 
(1996-97) Il, 9. 
endr. i finanslovgivingen som følge av - se FINANSER 
(1995-96) IV, 2. 
endr. i forurensningsloven - se FORURENSNING 
(1995-96) IV, l. 
endr. i lov om merking av forbruksvarer - se FORBRU
KERSAKER (1995-96) IV, 2. 
endr. i lov om mål og vekt- se HANDEL (1994-95) IV, l. 
endr. i lover tilknyttet landbruket som følge av- se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) IV, l. 
endr. i lovverk for å hindre utflagging av NIS-skip - se 
SJØFART (1993 - 94) IV, l. 
endr. i lovverk om råvareprisutjevning som følge av - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1993-94) IV, l. 
endr. i vedlegg IV (Energi)- se EFTNEU (1996-97) Il, 
19. 
endr. i vedlegg XVII (opphavsrett) - se EFTNEU 
(1996-97) Il, 20. 
endr. i vegtrafikkloven som følge av - se VEGTRAFIKK 
(1993 - 94) IV, 2. 
endr. regler om eierbegrensninger i fmanslovgivningen -
se FINANSER (1994-95) IV, l. 
EUs handlingsprogram om like gode vilkår for menn og 
kvinner- se EFT NEU (1996 - 97) Il, 14. 
forhandlinger om transitt og dumpingspørsmål (fisk)- se 
FISKEOMSETNING (1993-94) Ill, l og 8. 
forholdet til norsk lovverk- se EFT NEU (1996-97) Ill, l. 
forskrifter for finansmarkedet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 
forskriftshjemmel for gjennomføring på jernbanens 
område- se JERNBANER (1994-95) IV, l. 
forslag om ifilPlementering av direktiver (bifalt) - se AR
BEIDSVILKAR (1996- 97) Il, 2. 
forslag om opplysningstiltak (bifalt) - se ST A TSBUD
SJETTET (1995 -96) I, 32. 
~ennomføring av reglene i EU-direktiv om vernetid for 
andsverk- se KULTUR (1994-95) IV, 2. 
gjennomføring i bygningsloven - se BYGNINGSVESEN 
(1994-95) IV, 2. 
grensekontroll ved handel med mat og dyr - se UTEN
RIKSHANDEL (1995-96) Ill, 18. 
informasjonsordninger om- se STORTINGET (1995-96) 
Il, 14. 
innlemmelse av direktiv om konsernfaglig samarbeid - se 
EFTNEU (1995 - 96) Il, 6. 
innlemmelse av Direktivet om deltidsbruksrett til fast eien
dom (timeshare)- se EFT NEU (1994-95) Il, 9. 
innlemmelse av HELIOS Il (EFs tredje handlingsprogram 
for funksjonshemmede)- se EFT NEU (1995 - 96) Il, 5. 
innlemmelse av konsesjonsdirektivet i Vedlegg IV Energi 
-se EFTNEU (1994 - 95) Il, 10 og IV, 5. 
innlemming av tre folkehelseprogram - se EFT NEU 
(1996-97) Il, 15. 
innlemming av veterinært regelverk om grensekontroll og 
import- se EFTNEU (1996-97) Il, 8 og 10, (1996-97) Ill, 
8. 
interp. om problemer tilknyttet- se EFTNEU (1995-96) 
Il, 2. 
kjennskap i EU-området til- se EFTA/EU (1996-97) Ill, 
Il. 
Kommunal Landspensjonskasses stilling - se FORSIK
RING (1996-97) III, l. 
konsesjonsplikt for utenlandsboende ved kjøp av fritids
eiendommer- se LANDBRUK (1994-95) IV, l. 
kontroll med miljøgifter i matvarer og husholdningsartikler 
-se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, 5. 
krav om strengere håndheving av regelverk for drikkevann 
-se FOLKEHELSE (1994-95) l, l; (1995-96) I, l. 

kvotebegrensninger for norsk avispapir ved finsk og svensk 
medlemskap- se INDUSTRI (1994-95) lll, 2. 
lengden på medisinerstudiet i Trondheim- se UNIVERSI
TET (1994-95) lii, 2. 
lov om fellesregler om innenlands transport - se EFT NEU 
(1994-95) IV, 3. 
lov om medisinsk utstyr som følge av - se HELSEVESEN 
(1993 - 94) IV, 4; (1994-95) IV, 2. 
lovfesting av bestemmelser i EU-direktiv om tidsparter i 
fritidsbohger- se FORBRUKERSAKER (1996-97) IV, 5. 
norsk nænngsliv og- se EFTA/EU (1996-97) Il, 23. 
norsk næringspolitikk- se INDUSTRI (1995-96) Il, l. 
ny lov om erverv av næringsvirksomhet som ikke-diskrimi
nerer EØS-borgere- se INDUSTRI (1994-95) IV, l. 
nye stillinger til vegformål- se VEGVESEN (1993-94) I, 
l. 
oppfyllelse av EØS-regler tilsvarende innskuddsdirektivet 
-se FINANSER (1996-97) IV, l. 
oppfølging av - se FISKEOMSETNING (1996-97) IV, l. 
opphevelse av eksportavgiftsloven som følge av - se 
UTENRIKSHANDEL (1993 - 94) IV, 2. 
opphevelse av Vinmonopolets enerett til import m .v. -se 
EFTNEU (1994-95) IV, 6. 
orientering om erfaringene med - se EFTNEU (1996-97) 
Ill, 3. 
overvåking og kontroll tilknyttet nye legemidler- se HEL
SEVESEN (1995-96) I, l ; (1996- 97) I, l. 
revisjon av åndsverkloven - se KULTUR (1994-95) IV, l. 
rådsdirektiv om urimelige vilkår i forbrukeravtaler - se 
FORBRUKERSAKER (1993 - 94) IV, 2; (1994-95) IV, l. 
sosial dumping- se LØNN (1994-95) Ill, 13. 
strategi for bedret kjennskap - se EFTNEU (1996-97) Il , 
4. 
støtte til skipsbyggingsindustrien - se VERFTSINDUSTRI 
(1995 - 96) IV, l. 
støtteordning for småbedrifters prosesskostnader ved søks
mål- se EFTNEU (1996-97) Il , 21. 
tilpasning av regler for kjøttproduksjon til - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996- 97) IV, 2. 
tilpasning av regler for verdipapirhandel - se AKSJER 
(1995 - 96) IV, 4. 
tilpasning av telepolitikken - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (I994-95) IV, l. 
tilpasning av vegtrafikkloven om typegodkjenning - se 
VEGTRAFIKK (1994-95) IV, l. 
tilpasning til- se FORSIKRING (1996 - 97) IV, l; LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) IV. 3. 
tilpasning til hvitvaskingsregler - se FINANSER 
(1995-96) IV, l. 
tilpasninger i legemiddelloven - se HELSEVESEN 
(1996 - 97) IV, l. 
tilsidesettmg av vedtak i Odda kommune om tariffavtaler 
se LØNN (1994-95) III, 4. 
tilslutting til Madridprotokollen om internasjonal varemer
keregistrering- se HANDEL (1994- 95) IV, 3; (1995 - 96) 
IV, l. 
tolketjenester for norske pensjonister i Spania - se ELD
REOMSORG (1994-95) IIl, 3. 
UNI Storebrands konsesjonsvilkår om egenkapitalmed
virkning i distriktene- se FORSIKRING (1996-97) III, 6. 
utenlandsk eierskap i kraftforsyningen - se ELEKTRISI
TET (1994-95) li, 2 og Ill, 2. 
utestengelse av franske oljeselskaper fra 15. konsesjons
runde pga. atomprøvesprengninger - se OLJEUTVIN
NING (1995-96) Il, 2. 
utvidelse på veterinærområdet (forslag bifalt)- se LAND
BRUK (1996-97) 11, 6; LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Il, 14. 
ventetidsgaranti- se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 15 og 
17. 
videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift- se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996-97) Ill, l. 
vilkår til hinder for industrietablering- se INDUSTRIUT
BYGGING (1996-97) Ill, 4 og 7. 

EØS-avtalen forøvrig - se EFT NEU. 
EØS-delegasjon til EFTA og EØS, opprettelse av en felles par

lamentanker- se EFTNEU (1993 - 94) Il, 7. 
EØS-fisk, norsk avgivelse til EU i medlemskapsforhandlingene 

-se FISKERIER (1993-94) Ill, 9. 
EØS-komiteen, samtykke til godkjenning av beslutning om 

EØS-tilleggsavtalen- se EFT NEU (1993-94) Il, 13. 
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EØS-saker, konsultasjonsorgan i - se STORTINGET 
(1993-94) 11 , 11. 

EØS-tilleggsavtalen - se EØS Il. 
EØS-utvalget, forslag om endringer i Stortingets forretnings

orden- se STORTINGET (1995-96) Il , 13. 
forslag om mer tid til saksforberedelse - se STORTINGET 
(1995-96) Il, 14. 
oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomiteen - se 
STORTINGET (1995 - 96) Il, 18. 
suppleringsvalg av et varamedlem - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 10 og 15 . 

F 16-jagerfly, Joint Strike Fighter som mulig erstatter - se 
FORSVARSMATERIELL (1995-96) Il, 5; (1996-97) Il, 
4 . 
opplysninger til Riksrevisjonen i forbindelse med moderni
sering- se FORSVARSMATERIELL (1994-95) Ill, 2. 
overpris for modernisering - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1996-97) III, l. 
program for oppdatering (MLU)- se FORSV ARSMATE
RlELL (1993-94) l, l. 

FAFO, Fagbevegelsens senter for forskning, tilskudd - se 
VITENSKAP (1993-94) I, l; (1996-97) I, l. 

Fagbrev etter § 20, forslag vedr. (bifalt)- se INNVANDRERE 
(1996-97) Il , 10. 

Fagerborg videregående skole, videreføripg av estetisk linje 
etter Refonn 94 - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) III, 13. 

Fagernes lufthavn, Leirin, forlenget prøvedrift - se LUFT
FART (1994-95) l, l. 

- Leirin, tilskudd 1994- se LUFTFART (1993 - 94) l, l. 
Fagernes videregående sl\ole, opprettholdelse av folkemusik

klinje- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993 - 94) Ill, 2. 
Fagforeningskontingent, skattefradrag for trygdede - se 

SKATTEFRADRAG (1996-97) Ill, 4. 
Fagforeningsmedlemskap, forslag om lov om fri organisa

sjonsrett- se ARBEIDSVILKAR (1996 - 97) IV, 2. 
Fagopplæring i arbeidslivet, bruk av midler til flere lærling

plasser- se UTDANNING (1996-97) Ul, 3. 
bruk av utdanningsvikariater for å ta fagbrev - se UTDAN
NING (1994- 95) Hl, 6; (1995-96) I, l. 
etablering av et kvalitetssikringssystem- se UTDANNING 
(1995-96) l, l. 
eventuell overføring av tannteknikerutdannelsen til høg
skolesystemet- se UTDANNING (1995-96) Ill, 2. 
forslag om egen sak om § 20-ordningen m.v. (bifalt) - se 
UTDANNING (1996- 97) l, l. 
forslag om et 14. grunnkurs i økonomiske og administrative 
fag- se UTDANNING (1995-96) Il, 4. 
forslag om fagprøve etter en forenklet modell med yrkes
teori- se UTDANNING (1994-95) Il, 5. 
forslag om mer praktisk rettet løp i videregående skole - se 
UTDANNING (1996- 97) Il, 9. 
forslag om styrking - se UTDANNING (1994-95) Il, 2. 
fylkeskommunenes kostnader ved teoriopplæring utenom 
hovedmodellen - se UTDANNING (1994-95) Il, 7. 
lærekontrakter for lite skolemotivert ungdom - se 
UTDANNING (1994-95) Ill, 5. 
lærlingmeldingen - se UTDANNING (1996-97) Il, 8. 
sanunensetning av prøvenemnder - se UTDANNING 
(1995-96) Ill, 3. 
særskilt tilskuddsordning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 
tilbud fra mekaniske bedrifter i Hordaland- se UTDAN
NING (1993-94) III, 2. 
unntak fra hovedregel i Refonn 94 - se UTDANNING 
(1994-95) Il, 3 og IV, l. 

Fagopplæringsloven, godkjenning av fagplaner i forbindelse 
med Refonn 94- se UTDANNING (1993 - 94) Ill, 5. 

- tilbud fra mekaniske bedrifter i Hordaland- se UTDAN
NING (1993-94) Ill, 2. 
unntak fra krav til teoretisk del og teoriopplæring - se 
UTDANNING (1995-96) IV, l. 

Fagorganisering, innlenunelse i EØS-avtalen av direktiv Qm 
konsernfaglig samarbeid - se ARBEIDSVILKAR 
(1995-96) Il, 5. 
oppsigelse av medlemskap for å ta l)jelp gjennom gjelds
ordningsloven- se ARBEIDSVILKAR (1994-95) Ill, 14. 

Fagskole,.teknisk, studiekompetanse etter fullført- se VlDE
REGAENDE SKOLER (1996-97) Ill, 4. 

Fallskjermer, henstilling vedr. opplysningsplikt tilknyttet 

avtaler om særskilte vederlag til ledere og styre - se 
REGJERINGEN (1995-96) Il, l. 
moderasjonslinje også for toppledere - se LØNN 
(1994- 95) Ill, 9. 
opplysningsplikt om særskilte v~derlag til daglig leder og 
styreleder- se ARBEIDSVILKAR (1993-94) IV, l. 

FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

Familiebarnehager, forslag om endring av betegnelsen - se 
BARNEHAGER (1994-95) Il, 10. 
ny barnehagelov- se BARNEHAGER (1994- 95) IV, l. 
regelverk for oppstart av- se BARNEHAGER (1996-97) 
lll, l. 

Familiedomstol, forslag om utredning av særdomstol i barne
fordelingssaker - se BARN (1996- 97) IV, 3. 

Familiepleiere, trygd for etterlatte, budsjett- se TRYGDER 
(1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2; (1995-96) l, 2; (1996-97) 
I, l. 

Familievern, budsjett- se FAMILIE (1993-94) I, l; (1994-95) 
l, l; (1995-96) l, l; (1996- 97) l, 2. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 

- forvaltningsmyndighet- se FAMILIE (1996- 97) IV, 2. 
Familievernkontorer, lov om- se FAMILIE (1996-97) IV, 2. 
Familieåret 1994, gjennomføringen av - se FAMILIE 

(1994-95) Ill, 3. 
Regjeringens planer for- se FAMILIE (1993 - 94) Ill , 2. 
representasjon for homofile og lesbiske i familieårskomi
teen- se FAMILIE (1993-94) Ill, 5. 

Fanger fra siste verdenskrig, skr.spm. fra Sigurd Manneråk om 
lønnsutbetaling- se (1996-97) Dok. 15, spm. 32. 

- forslag om tilleggsstraffer for rømninger - se STRAFFE
LOVGIVNING (1995-96) Il, l. 
ulovlig innesperring av sinnslidende - se FENGSLER 
(1994-95) IV, l. 

Fangetransport, frigjøring av polititjenesteipenn ved tilsetting 
av arrestforvarere- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1995-96) l, l. 
organisering av- se FENGSLER (1996- 97) l, l. 

FANGST .................................. 134 
Fangststopp i makrellfisket, skr.spm. fra Sigurd Manneråk- se 

(1996 - 97) Dok. 15, spm. l. 
Faremo, Grete, avskjed som energiminister- se REGJERIN

GEN (1996-97) Il, 17 og 32. 
Farget diesel, helseplager ved - se ST A TSBUDSJETTET 

(1994-95) I, 27; SÆRAVGIFTER (1994-95) l, 3 
Farledsbevis, forskrift om - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1994-95) Il, 3. 
Farleier, budsjett 1996 samt investeringsbehov og utbyggings

takt- se HAVNEVESEN (1995-96) I, l. 
budsjett 1997 - se HAVNEVESEN (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995- se HAVNEVESEN (1995-96) Il, l. 

Farmasøyter, utdanningskapasitet for - se UNIVERSITET 
(1995-96) Ill, 8. 

Farmasøytiske spesialpreparater, avgift- se SÆRA VGIF
TER (1993-94) l, 3; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; 
(1996-97) I, 2. 

Farmasøytutdanning i Tromsø - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l; UNIVERSITET (1993 - 94) l, l. 

Farskap, mulighet for biologisk far til å reise sak for å stadfeste 
-se BARN (1996-97) IV, 3. 

Farskapssaker, innskrenking av tilbud om fri rettshjelp - se 
RETTSVESEN (1994-95) IV, 5. 

Farsund kommune, dokumentasjon fra Tollvesenet på inn
krevd trafikkavgift- se SÆRAVGIFTER (1994-95) Ill, 2. 

Fartsgrenser, øking av- se VEGTRAFIKK (1995-96) Ill, 7. 
Fartskontroll, feilmåling ved bruk av Iaserfartsmåleutstyr - se 

VEGTRAFIKK (1995-96) Ill, 9. 
Fartsløp, tillatelse på offentlig veg - se VEGTRAFIKK 

(1994- 95) IV, l. 
Fartøykvoter, forslag om å oppheve inndragelse av - se FIS

KERIER (1994-95) Il, l. 
Fartøymålingsloven, endr. i- se SKATTER (1996- 97) IV, 8. 
- endr. i forbindelse med skipsfartsbeskatningen - se SKA T

TER (1995-96) IV, 9. 
Fartøyvern, anmodning vedr. rammevilkår for nasjonale sentre 

-se KULTURVERN (1996-97) I, 2. 
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avgiftsfritak på drivstoff for vernede fartøyer - se KUL
TURVERN (1995-96) l, 2. 
bev. 1997, økningsforslag bifalt - se KULTURVERN 
(1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 
fritak for COravgift for vernede fartøyer - se SÆRA V
GIFTER (1995-96) I, 4. 
fritak for svovel- og smøreoljeavgift- se SÆRAVGIFTER 
(1996- 97) I, l. 
og fartøyvernsentra, strategisk plan for - se ST ATS BUD
SJETTET (1994-95) I, 27. 
prioritering av nasjonale sentre - se KUL TUR VERN 
(1994-95) l, 2; (1995-96) l, 2. 
restaurering av D/S Hestmanden - se KULTURVERN 
(1994-95) Il, 3. 
skr.spm. fra Gunnar Fatland- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 
145. 

Fartøyvernsentre, etablering av - se KULTURVERN 
(1993-94) III, 6. 

Fastlands-Norge, henstilling om en melding vedr. oljeøkono
mi, verdiskaping og sysselsetting - se ST A TSB UDSJET
TET (1996-97) Il, 19. 

Fastlegeordning, innføring av- se HELSEVESEN (1996-97) 
Il, 15. 

Fauske videregående skple, ekstraordinære tiltak etter skole
valg- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) Ill, 3. 

Fedrekvote, endr. i fødselspermisjonsordning - se FAMILIE 
(1993-94) IV, 5. 
fleksible regler for uttak- se FAMILIE (1996- 97) Ill, 10. 
selvstendig rett til fedrepermisjon - se ST ATSBUDSJET
TET (1994 - 95) Il, 12. 

Fedrepermisjon, selvstendige fedrerettigheter - se FAMILIE 
(1996-97) I, 2; (1996- 97) Ill, 11. 
utredning av selvstendige fedrerettigheter - se FAMILIE 
(1994-95) I. l; (1995-96) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32. 

Feiringklinikken, forslag vedr. samarbeid med Rogaland sent
ralsykehus - se SYKEHUS (1995-96) Il, 4. 

- laserbehandling av hjertepasienter - se SYKEHUS 
(1994-95) Il, 6 og III, 9. 
samarbeid med Rogaland sentralsykehus om hjertekirurgi
se SYKEHUS (1995-96) Ill, 2. 

Fellesinnkreving av skatt og folketrygdavgift - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1996-97) Il, l. 

Felleskjøpet, transport av for til Nord-Norge - se HUSDYR
BRUK (1995-96) Ill, 3. 

Fellesmerkeloven, endr. i- se HANDEL (1995 - 96) IV, l. 
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet - se SKATTER 

(1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) l, 
l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
1994 og 1995 til Skattefordelingsfondet, endr. - se STATS
BUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
1997- se SKATTER (1996-97) I, l; STATSBUDSJET
TET (1996-97) I, 31. 

Fellingsavgift 1995 - se NATURVERN (1994- 95) l, 1; 
(1995-96) I, l. 
hjortevilt, skr.spm. fra Sigurd Manneråk - se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 47. 

Femtiårsmarkering av gjenopptakelse av det 89. ordentlige 
Stortings forhandlinger etter 2. verdenskrig - se STOR
TINGET (1994- 95) Il, 7. 

Fengselsbetjenter, flertallsinnstilling om 20 nye stillinger ikke 
bifalt- se FENGSLER (1995-96) I, l. 

Fengselsbibliotek, statlige, forslag om økt bev. (bifalt) - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995- 96) l, 2. 

Fengselshelsetjenesten, budsjett- se FENGSLER (1993-94) l, 
2; HELSEVESEN (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
budsjett 1995 og integrering i ordinær helsetjeneste - se 
HELSEVESEN (1994-95) I, l. 
innsatte med alvorlige psykiske problemer - se FENGS
LER (1993-94) Ill, I. 
kommunal - se HELSEVESEN (1993-94) IV, 3. 

Fengselskøer, avvikling av - se FENGSLER (1994-95) I, l. 
- merutgifter ved reduksjon- se FENGSLER (1993 - 94) Il, 

l. 
reduksjon av- se FENGSLER (1993-94) I, l. 

Fengselsprester, 15 nye stillinger- se FENGSLER (1994-95) 
I, l. 
flertallsinnstilling om nye stillinger ikke bifalt - se 
FENGSLER (1996-97) l, l. 
manglende tilsetting i opprettede stillinger - se FENGS
LER (1995 - 96) I, l. 

Fengselsskolen,., framtidig organisering og budsjettansvar - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) I, l. 

Fengselstjenestemenn, sikkerhetssituasjonen for- se FENGS
LER (1994-95) lll, 8. 

Fengselsundervisning, anmodning om ev~luering i kriminal
omsorgsmelding - se VJDEREGAENDE SKOLER 
(1996-97) I, l. 
bev. 1993- se UTDANNING (1993-94) Il, 2. 
differensiering og samspill med tilbud i skoleverket - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) I, l. 
ev. styrking av Statens utdanningskontor i Hordaland - se 
UTDANNING (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 
organisering av - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1994-95) l, l. 
tiltak for å unngå nedtrapping - se UTDANNING 
(1993 - 94) IJI, 9. 

FENGSLER .......................... .. ... 136 
Ferdighus, støtte til produsenter ved eksport - se UTENRIKS

HANDEL (1993-94) Ill, 2. 

FERGER 139 

FERIE .................................... 141 
Feriegodtgjøring for arbeidstakere over 60 år- se TRYGDER 

(1994 - 95) IV, 2. 
Ferieloven, endr. i- se FERIE (1996- 97) IV, l . 

endr. i - se TRYGDER (1996- 97) IV, 4 og 5. 
Feriepenger, kommunalt lønnede omsorgsarbeidere - se 

FERIE (1996-97) Ill, l. 
Ferietillegg for arbeidsledige, forslag om fjerning- se FERIE 

(1994 - 95) m, 1. 
Festeavgift, fastsettelse og regulering av - se BYGNINGSVE

SEN (1996-97) IV, 1. 
statens kontrakter med Narvik kommune og Nordland fyl
keskommune- se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 4. 

Festetomt, unntak for gevinstbeskatning (forslag bifalt) - se 
SKATTER (1996-97) Il, 3. 

Festivaler, bev. 1997- se KUNST (1996- 97) I, 3. 
retningslinjer for tildeling av statlig støtte - se KUNST 
(1995 - 96) I, 3. 

Festningsverk, investeringer ved nasjonale - se FORSVAR 
(1995-96) l, 1. 

- melding om nasjonale- se FORSVAR (1993-94) Il, 7. 
Festspillarrangementer, tilskudd - se KUNST (1993-94) l, 3; 

(1994 - 95) l, 2; (1995-96) I, 3. 
Festspillene i Nord-Norge, oppnevning av statlige styrerepre

sentanter- se KUNST (1995 - 96) Ill, 4. 
Fiberkabelnett, intensjonsavtale mellom Telenor og NSB- se 

JERNBANER (1994-95) III, 7. 
samarbeidsavtale NSB-Telenor om kapasitetsutnyttelse -
se JERNBANER (1994-95) Il, 7. 

Fibromyalgi, kriterier for tildeling av uførepensjon - se SYK
DOMMER (1993-94) Ill, 3. 

Fideco-saken, forslag vedr. redegjørelse om- se REGJERIN
GEN (1996-97) li, 13. 
Rød-Larsen og skattesak - se SKA TTEADMINISTRA
SJON (1996 - 97) Ill, l og 2. 

Filharmonien, endr. i tidligere vedtak om innlemming i Statens 
Pensjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1994 - 95) 11, 3. 

Filipstad, omgjøring av Oslo bystyres vedtak om havneutvi
delse på- se HAVNEVESEN (1993-94) Ill, 2. 
Oslo, utbygging av containerhavn - se HAVNEVESEN 
(1993-94) Il, 2. 

Film- og videoloven, aldersgrenser ved kinovisning - se 
KUNST (1993-94) IV, l. 
dispensajon fra aldersgrenseregler for filmen «Schindlers 
liste))- se KUNST (1993-94) Ill, 7. 
endr. i- se KUNST (1994-95) IV, l. 

Filmer, teksting av norske- se KUNST (1995-96) l, 3. 
Filmformål, budsjett- se KUNST (1993-94) l, 3; (1994-95) l, 

2; (1995-96) I, 3; (1996-97) l, 3. 
konstitusjonelle antegnelser til tilskudd til spillefilmer- se 
RIKSREVISJONEN (1993-94) 11, l. 
mindreforbruk- se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

Filmproduksjon, Norge som opptaksland - se KUNST 
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(1995-96) Ill, 5. 
Finans- og tolldepartementet, budsjett- se DEPARTEMEN

TER (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 6; 
(1996-97) I, 8. 
endr. budsjett 1995- se DEPARTEMENTER (1995-96) 
Il, l. 
forvaltning av statlige garantiordninger- se DEPARTE
MENTER (1995-96) Il, 15. 
inngripen overfor skatteetaten i saker vedr. enkeltskattey
tere- se STATSFORVALTNING (1994-95) Ill, 2. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il , 7; (1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, 10; 
(1996-97) Il, l l og 12. 

Finansdebatten - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 3; 
(1994-95) I, 3; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

FINANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Finansielle tjenester, endr. av EØS-avtalens vedlegg IX- se 
FfNANSER (1994-95) Il, 2; (1996-97) Il, l. 
resultat av WTO-forhandlinger og tilslutning til Annen 
protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester 
(GATS)- se FINANSER (1995-96) 11, 2. 

Finansieringsvirksomhetsloven, endr. i - se AKSJER 
(1995-96) IV, 2 og 4; (1996-97) IV, 4 og 5. 
endr. i- se FINANSER (1995-96) IV, l og 2; (1996-97) 
IV, l og 2. 
endr. i- se POST (1996-97) IV, 2. 
endr. som følge av EØS-avtalen - se FINANSER 
(1994-95) IV, l. 
forslag vedr. praktisering av eierbegrensningsregler - se 
FINANSER (1996-97) 11, 3 og 4. 

Finansinnstillingen- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

Finansinstitusjoner, ny lov om offentlig administrasjon av- se 
FINANSER (1996-97) IV, l. 

Finanskomiteen i Stortinget, opprettelse av 2/3 stil1ing som 
kontorsekretær- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
34. 

Finansmarkedet- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34. 
- strukturen i- se FINANSER (1996-97) Il , 3 og 4 ; PRISER 

(1996-97) Ill , 16. 
Finansnæringen, statlig eierskap - se ST A TSBUDSJETTET 

(1996-97) l, 34. 
- utviklingen i- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2. 
Finanspolitikken- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2; 

(1995 - 96) l, 2 og 34; (1996-97) I, 2 og 34. 
Finanstalen - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, l; 

(1994-95) l, l ; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, l. 
Finland, bestemmelser for reisegods ved grensepassering - se 

TOLL (1994-95) III, Il. 
transport av radioaktivt avfall til Majak i Russland - se 
FORURENSNING (1993-94) Ill, 4. 

Finneidfjord, rasskadeutbedring og sammenknytning av E6 og 
rv 808 -se VEGVESEN (1996-97) l, l. 

Finnmark, bev. til rekruttering av helsepersonell- se HELSE
PERSONELL (1995-96) I, 1. 
bevaring av posten i- se POST (1996-97) Il, 5. 
finsk som andrespråk for elever med kvensk bakgrunn - se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 8. 
fiskerinæringen, ekstraordinære tiltak - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) Il, 15. 
innkjøp av motorsykler til militærøvelser i - se MILJØ
VERN (1995-96) Ill, 5. 
internatskoler for seksåringer - se GRUNNSKOLE 
(1994-95) Ill, 10. 
interp. om fiskerinæringens struktur - se FISKERIER 
(1996-97) Il, 2. 
interp. om kompetansenivået i fiskeindustrien - se FISKE
OMSETNING (1995-96) Il, 3. 
interp. om å avhjelpe problemene i fiskerinæringen - se 
FISKERIER (1996-97) Il, l. 
losstasjoner, vurdering av ev. strukturendring - se SIK
KERHET TIL SJØS (1996-97) l, l. 
overføring av statens grunn til Statskog SF- se SAMER 
(1996-97) Ill , 2. 
prostitusjon- se STRAFFELOVGIVNING (1996-97) Ill, 
3. 
rekruttering av helsepersonell - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 4. 
rypejakttid - se NATURVERN (1996-97) Ill, 17. 

tilskudd til fiskeflåten og fiskeindustrien 1994 - se FISKE
RIER (1993-94) l, 2. 
utviklingstiltak i fiskerinæringen 1995 - se FISKERIER 
(1994-95) I, 2. 
virkemiddelordningen for skoleverket, videreføring - se 
SKOLER (1995-96) Il, 2. 
øremerket støtte til fiskeindustrien - se FISKERIER 
(1995-96) III, 13. 
øvingsvirksomhet i- se FORSVAR (1995-96) l, l; NATO 
(POLITISKE SPM) (1995-96) Il, 3. 

Finnmark fylkeskommune sender uttalelse om EU- forhand
lingene- se FYLKER (1993-94) Il, 13. 

Finnmarksvidda, forørkning pga. reindrift- se NATURVERN 
(1994-95) Ill, 8. 

Finnsnes, bev. 1997 til studiesenter- se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31 ; VOKSENOPPLÆRING (1996-97) I, l. 
gjenopprettelse av opplysningssentral på- se TELEVER
KET (1996-97) Ill, 8. 
nedleggelse av opplysningssentral på - se TELEVERKET 
(1994-95) Ill , 13. 

Finsk -kvenske skolespørsmål, sekretariat for - se GRUNN
SKOLE (1996-97) Il , L 
som andrespråk for elever med kvensk bakgrunn - se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 8; (1995-96) Il, 2 og 6. 
som andrespråk, ny konsulentstilling ved Statens utdan
ningskontor- se UTDANNfNG (1996-97) I, I. 

Firmabiler, beskatning av - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
tilbakebetaling av skatt på privat bruk av - se SKATTE
ADMfNISTRASJON (1996-97) III, 3. 

Firmaloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se HANDEL (1995-96) IV, l. 
oppdeling i private og allmenne aksjeselskap - se AKSJER 
(1995-96) IV, 2. 

Fisjon, skatteregler for - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1996-97) IV, l. 

Fisk og fiskevarer, endr. i lov om kvalitetskontroll med- se 
FISKEOMSETNING (1996-97) IV, l. 

Fiskarbankloven, oppheving av- se FISKERIER (1996-97) 
IV, 2. 

Fiskebestander, vandrende, avtale om bevaring og forvaltning 
-se FISKERIER (1995-96) Il , 8. 

Fiskebåtforlis, utgifter til den faste undersøkelseskommisjon -
se DEPARTEMENTER (1993-94) Il , 3. 

Fiskeeksport, henstilling om en melding om- se FISKEOM
SETNING (1995-96) 11, 3. 
til tidligere EFTA-land - se EFTA/EU (1995-96) l, l og Il , 
l. 
til tidligere EFTA-land, tollfrie kvoter- se FISKEOMSET
NING (1994-95) Ill , l. 
utvidelse av EØS-avtalen på veterinærområdet - se 
EFTNEU (1996-97) Il, 10. 

Fiskeeksportloven, endr. i - se FISKEOMSETNING 
(1993-94) IV, l ; (1996-97) IV, 2. 

Fiskefartøyer, avtaler i EU-forhandlinger for å hindre kvote
hopping ved utenlandsk oppkjøp av - se FISKERIER 
(1993-94) Ill, 7. 
endr. i lov om registrering og merking - se SJØFART 
(1993-94) IV, 2. 
finansiering gjennom kommunale næringsfond - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996- 97) I, l. 
finansiering innen SND - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28; VERFTSINDUSTRI (1996-97) Il, 2. 
Finnmark, endr. av flåtestruktur- se STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
forslag om å oppheve inndragelse av kvoter - se FISKE
RIER (1994-95) Il, l. 
fra Rogaland og sørover, andel av norsk torskekvote for -
se FISKERIER (1993-94) Ill, 8. 
garantiordninger ved norsk deltakelse i fornying av russisk 
flåte- se UTENRIKSHANDEL (1995-96) III, 2. 
henstilling vedr. utsettelse med gevinstbeskatning ved salg 
-se FISKERIER (1996-97) I, 2. 
kantringsfarlige- se FISKERIER (1996-97) Ill, 9. 
konsekvensutredning om begrensning i konsesjonsreglene 
for størrelsen på- se SJØFART (1996-97) Il, 2. 
nytt regelverk for utskifting- se FISKERIER (1996-97) 
Ill, 3. 
regelverket for kontraheringstilskudd - se FISKERIER 
(1996-97) Il, 9. 
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retningslinjer for ordning med kontraheringstilskott - se 
FISKERIER (1994-95) I, 4. 
støtteordninger ved bygging - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34; VERFTSINDUSTRI (1993-94) I, 2 og Il, 
l; (1994-95) I, 2, 3 og Il, l; (1995-96) l, l, li, 2 og Ill, l. 
tollkontroll av russiske ved hjelp av militære fartøyer - se 
FISKERIER (1995-96) Ill, 3. 
Tollvesenets faktureringspraksis for inspeksjon av - se 
FISKEOMSETNING (1993-94) Ill, 4. 

Fiskeflåten, forslag om redegjørelse om fomyingsbehov og fi
nansieringsordninger- se FISKERIER (1995-96) I, 3. 

- gjennomgang av problemstillinger med betydning for for
nyingstakt- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
Haram kommune sender uttalelse vedr. fiskeripolitikken -
se FISKERIER (1996-97) Il, 6. 
henstilling om en variert struktur - se FISKERIER 
(1996-97) Il, 2. 
renten i Statens Fiskarbank og fomyingsbehov i - se FIS
KERIER (1993-94) Ill, 12. 
struktur og fangstkapasitet i Nordsjøen, henstilling om en 
melding- se FISKERIER (1996-97) Il, 8. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse vedr. fornyelse av 
-se FISKERIER (1995-96) Il, 5. 

Fiskeformål, bev. - se NATURVERN (1993-94) l, I; 
(1994-95) I, I; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Fiskeindustri, avsetningsproblemer for - se FISKEOMSET
NING (1995-96) Ill, l. 
Finnmark, ekstraordinære tiltak - se STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
forslag om forlengelse av omstillingsprogram (bifalt)- se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) Il, l. 
forslag om gjennomgang av utfordringer og utviklingsmu
ligheter (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 
15 . 
interp. om kompetansenivå - se FISKEOMSETNING 
(1995-96) Il, 3. 
rammevilkår etter nei til EU - se STATSBUDSJETTET 
(I994-95) l, 27. 

Fiskekvalitetsloven, endr. i- se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1994-95) IV, l. 

Fiskekvoter, bruk av forskningsdatabase ved regulering - se 
FISKERIER (1995-96) Ill, 6. 
omsetning innenfor enkelte fartøygrupper- se FISKERIER 
(1993-94) Ill, 16. 

Fiskelån, Norges Bank, rentenedsettelse - se STATSBUD
SJETTET (1995-96) Il, 15. 
nye retningslinjer- se NORGES BANK (1996-97) l, l. 

FISKEOMSETNING .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . 145 

FISKERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Fiskere, endr. i lov om pensjonstrygd - se TRYGDER 

(1994-95) IV, l. 
forvaltning av sosiale ordninger - se RIKSREVISJONEN 
(1996-97) li, 9. 

Fiskere og fangstmenn, stønad under arbeidsløyse - se FOL
KETRYGD {1993-94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) l, 4 
og Il, 6; (1996-97) l, 5 og Il , 2. 

Fiskerett, forskrifter om framleie - se NATURVERN 
(1994-95) Ill, Il. 

Fiskeri- og havbruksforskning, budsjett - se VITENSKAP 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l og 4. 

Fiskeriavtalen, budsjett - se FISKERIER (1993-94) I, 3; 
(1994-95) I, 4; (1995-96) I, 4; (1996-97) I, 3. 
endr. budsjett 1995- se FISKERIER (1995-96) Il, 3. 

Fiskeriavtaler inngått med andre land - se FISKERIER 
(1995-96) Il, l og 10; (1996-97) Il, 3. 
med andre land, årlige meldinger om - se FISKERIER 
(1993-94) Il, 7. 

Fiskeridepartementet, budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) I, 10; (1994-95) l, 10; (1995-96) l, 11; 
(1996-97) l, 6. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 6; (1994-95) Il, 4 og 6; (1995-96) Il, 10; 
(1996-97) li, 12. 

Fiskeridirektoratet, avgifter til, skr.spm. fra Reidar Johansen
se (1996-97) Dok. 15, spm. 31. 

bruk av forskningsdatabase ved kvoteregulering - se FIS
KERIER (1995-96) Ill, 6. 
budsjett- se FISKERIER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) l, 3; (1996-97) I, 2. 

FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Fiskeriforskningsfartøy, «Dr. Fridtjof Nansen», bev. 1994- se 

UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 2. 
Fiskerigrense, forslag om en ev. utvidelse - se FISKERIER 

(1995-96) Il, 4. 
henstilling om utvidelse til 250 nautiske mil - se FISKE
RIER (1996-97) Il, 7. 

Fiskerigrenseloven, endr. - se SJØFART (1993-94) IV, 2; 
AKSJER (1996-97) IV, 4. 
om oppbringelse og rettslig forfølging - se FISKERIER 
(1995-96) IV, l. 

Fiskerihavner, bev. - se HAVNEVESEN (1994-95) I, l; 
(1995-96) l, 2; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
endr. i planlegging og utbygging - se HAVNEVESEN 
(1993-94) l, l. 

Fiskerinæringen, anmodning om spesielle rekrutteringstiltak
se UTDANNING (1996-97) I, l. 
Finnmark, ekstraordinære tiltak - se STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
forslag om en melding om (bifalt) - se FISKERIER 
(1996-97) l, 2. 
henstilling vedr. skattestimulert avsetning til investerings
fond- se FISKERIER (1996-97) l, 2. 
interp. om- se FISKERIER (1996-97) Il, l og 2. 
melding om distrikts- og regionalpolitikk - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996-97) Il, 3. 
melding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, 6. 
regelverket for kontraheringstilskudd og ev. systemendr. -
se FISKERIER (1996-97) Il, 9. 
støttetiltak- se FISKERIER (1993-94) Il, l; (1994-95) I, 
4 og Il, 7; (1995-96) I, 4; (1996-97) I, 3. 
Troms fylkeskommune sender skriv vedr. situasjonen i - se 
FISKERIER (1995-96) li, 7. 

Fiskeriregulering i nordområdene - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Il, 3; (1995-96) Il, 7. 
EUs fiskeriforvaltning i Nordsjøen - se FISKERIER 
(1996-97) Ill, 5. 
fordeling av ledige torskekvoter - se FISKERIER 
(1993-94) Ill, 2. 
uttalelse fra Røst kommune om kystflåtens andel av torsk -
se FISKERIER (1994-95) Il, 4. 

Fiskermanntallet, kriterier for oppptak i - se FISKERIER 
(1996-97) IV, 4. 

Fiskerpensjonsloven, endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
Fiskeryrket, forslag om rekrutteringskvoter for ungdom - se 

FISKERE (1994-95) Il, 2. 
Fiskesykdommer, forlengelse av lov om tiltak mot- se HAV

BRUK (1993-94) IV, l. 
Fiskesykdomsloven, ny lov- se HAVBRUK (1996-97) IV, l. 
Fjeldkommisjonen, mistillit mot statsråd Opseth for behand

ling av rapport fra- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 16. 
rapport om statlige tilskuddsordninger til barne- og ung
domsorganisasjoner og åpen høring- se UNGDOMSAR
BEID (1996-97) Il, 3. 

Fjellheimen leirskole, tilskudd - se GRUNNSKOLE 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 

Fjellstuer, Statskog SFs planer om oppkjøp- se REISELIVS
NÆRING (1994-95) Ill, 4. 

Fjernavhør, permanent ordning- se DOMSTOLER (1993-94) 
IV, l. 

Fjerningsfordelingsloven, endr. i- se SKATTER (1996-97) 
IV, 4. 

Fjernsyn, opplysningsplikt ved markedsføring gjennom - se 
FORBRUKERSAKER (1995-96) IV, 2. 

Fjernsynskanaler, ny avlastningskanal for NRK- se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1994-95) I, l. 
vold- og sex-innslag før kl. 21 i norske- se KRINGKAS
TING (1994-95) Ill, l. 

Fjernsynsproduksjon, Norge som opptaksland - se KUNST 
(1995-96) Ill, 5. 

Fjernsynsrettigheter til sportsbegivenheter - se KRINGKAS
TING (1996-97) Il, 2; (1996-97) Ill, l og 4. 

Fjernundervisning, budsjett - se VOKSENOPPLÆRING 
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(1993-94) l, l; (1994- 95) I, 1; (1995-96) I, 1; (1996- 97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
forslag om lånerett i Statens lånekasse for utdanning 
(bifalt) - se STUDIEFINANSIERING (1995-96) I, l. 
lånerett i Statens lånekasse for utdanning- se STUDIE
FINANSIERING (1996-97) I, l. 
tilbud for førskolelærere - se VOKSENOPPLÆRING 
(1993-94) III, l. 

Fjærlandstunnelen, anbudstilde1ing fra Televerket til Jølster 
Idrettslag for graving av grøft i - se TELEVERKET 
(1993-94) Ill, 4. 

Flaggermus, avtale om bevaring av - se TRAKT A TER 
(1995-96) Il, 16. 

Flaggpolitikk, liberalisering av- se SJØFART (1995 - 96) IV, 
l. 

Flat skatt-kommisjon, forslag om en - se SKATTER 
(1996-97) Il , 17. 

Flatanger kommune sender skriv om bostedsregistrering av 
studenter - se KOMMUNER (1996-97) 11, 27. 
sender skriv vedr. samordning hær-heimevern - se KOM
MUNER (1994-95) Il, 8. 

Flekkerøytunnelen AS, overføring av bompengeinntekter fra 
Varoddbruprosjektet- se VEGVESEN (1995-96) Il, l. 

Flensteknologi, bedring av- se OLJEUTVINNING (1995 - 96) 
Ill , 2. 

Flerbarnsfødsler, utvidelse av stønadsperioden- se FAMILIE 
(1995- 96) IV, l. 

Flesland flyplass , kraftlinjeoverføringer i innflygningskorrido
rene- se LUFTFART (1993-94) III, 8. 

Flom, bevilgninger og erstatninger etter katastrofen på Østlan
det- se NATURSKADER (1995-96) Il, l. 
forbygningsarbeid, bev. 1996 - se ELEKTRISITET 
(1995-96) I, 2. 
foreløpige hev. og utgiftsfullmakter etter katastrofen på 
Østlandet - se NATURSKADER (1994- 95) Il , 3. 
melding om tiltak mot - se NATURSKADER (1996 - 97) 
Il , 3. 
på Østlandet 1995, erstatninger til kommuner og fylkes
kommuner - se NATURSKADER (1996-97) Il , l. 
på Østlandet 1995, melding om - se NATURSKADER 
(1995 - 96) Il, 3. 
redegjørelse om katastrofen på Østlandet - se NATUR
SKADER (1994- 95) Il, 2. 
skr. spm. fra Eva R. Finstad om vannføringsdata fra Funne
foss Kraftverk- se (1996-97) Dok. 15, spm. 161. 

Flomkommisjon, henst. om å nedsette en - se NA TURSKA
DER (1994- 95) IJ, 3 . 

Flomtiltaksutvalget, utredning fra - se NATURSKADER 
(1996-97) Il , 3. 

Flomutvalg, oppgaver for et oppnevnt- se NATURSKADER 
(1995-96) Il, l. 

FL T -ordningen (forenklet lønnsinnberetning og trekkoppgjør), 
manglende avstemmingsmuligheter- se SKA TTEADMI
NISTRASJON (1994-95) Il , 3. 

Fluortabletter til barn, endret anbefaling om - se HELSEVE
SEN (1995 - 96) III, 25 . 

Flybilletter, prissamarbeid mellom SAS, Braathens SAFE og 
Widerøe - se LUFTFART (1993-94) Ill, 12. 

Flygeledere, avtale med staten om bl.a. lønnskompensasjon -
se LUFTFART (1994 - 95) Ill , l. 
forslag om orientering om tiltak som kan imøtekomme 
behov (bifalt) - se LUFTFART (1995 - 96) 11, 3. 
reduserte åpningstid~r ved flyplasser pga. arbeidskonflikt
se ARBEIDSVILKAR (1993-94) Ill, 2. 

Flygere, avgang fra Luftforsvaret til sivile flyselskaper - se 
MILITÆRT PERSONELL (1995-96) I, l; (1996- 97) I, l 
og Ill , l. 
mulig flukt fra Luftforsvaret pga. strid om avlønning - se 
MILITÆRT PERSONELL (1995-96) Ill , l. 
rekruttering og utdanning av - se UTDANNING 
(1995-96) III, 10; (1996-97) Ill , l. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om atomvåpen og det tidli
gere Sovjetunionen - se (1996-97) Dok. 15, spm. 134. 
utdanningsstøtte til elever ved Norwegian A viation College 
-se STUDIEFINANSIERING (1996-97) Ill, 3. 

Flygersertifikat, gebyrøkning ved fornyelse av - se LUFT
FART (1993-94) Ill, 10. 

Flyhavarikommisjonen, arbeid vedr. flyulykken på Værøy
se LUFTFART (1993-94) Ill, 26. 
flyulykken i Mehamn 1982 - se LUFTFART (1996-97) 
Ill , 12. 

utlevering av taJeregistratorrapport etter flyulykken i Over
halla til politiet - se LUFTFART (1993-94) Ill, 4; 
(1995-96) Ill, 2. 

Flykaprere, endr. i lov for å hindre asylsøknader fra- se INN
VANDRERE (1996- 97) IV, 2. 
forslag om Souhaila Andrawes soning - se FENGSLER 
(1996-97) Il, l. 

Flykontrolltjenesten, arbeids- og lønnsvilkår - se LUFTFART 
(1994-95) I, l. 

Flyktningbarn født i Norge, forslag vedr. statsborgerskap - se 
INNVANDRERE (1995-96) Il, 3. 

Flyktningbegrepet, henstilling om å vurdere en tredeling av -
se INNVANDRERE (1994- 95) Il, 7. 

Flyktningboliger, bygging av - se INNVANDRERE 
(1995-96) Ill , 2 . 

Flyktninger fra Russland, beredskapsgruppe for - se UTEN
RIKSSAKER (1994-95) Ill, 3. 
masseflukt- se INNVANDRERE (1996-97) IV, l. 
med alvorlige funksjonshemminger, ekstra utbetalinger til 
kommuner med - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il , 
12. 
merknad fra H, FrP og KrF om samfunnskontrakt - se 
RETTSVESEN (1993-94) I, l. 
se for øvrig INNVANDRERE 

Flyktninghjelp, det tidligere Jugoslavia - se UTENRIKSSA
KER (1993 - 94) Il, 3. 
det østlige Zaire - se UTENRIKSSAKER (1996-97) 11, 1. 
endr. budsjett 1995- se UTENRIKSSAKER (1995 - 96) U, 
2. 
utenlands, bruk av ubenyttet bevilgning til utgifter for 
flyktninger i Norge- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il , 
4 . 
utenlands, budsjett- se UTENRIKSSAKER (1993-94) l , 
l ; (1994 - 95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996 - 97) I, l. 
utenlands, endr. budsjett - se UTENRIKSSAKER 
(1995 - 96) Il , Il ; (1996-97) Il , 4 . 
utenlands, økte bev. 1995 - se STATSBUDSJETTET 
(1994- 95) Il , 12. 

Flyktningmottak, oppsigelse av kontrakter om statlige - se 
INNVANDRERE (1995 - 96) Hl, 20. 

Flyktningnemnd, etablering av en - se INNVANDRERE 
(1996- 97) Il, 4, (1996-97) Ill , 13 . 

Flyktningpolitikk, beregning av kostnader og verdiskaping til
knyttet flyktninger og innvandrere - se INNVANDRERE 
(1995 - 96) I, 3. 
forslag om melding om forholdet mellom befolkningsma
joritet og minoriteter- se INNVANDRERE (1995 - 96) Il, 
5. 
kostnader ved og konsekvenser av vår tids asyl-, innvand
rings- og - se INNVANDRERE (1994-95) Il, 8. 
Norges ambassadør i Kenya om norsk - se INNV AND
RERE (1994-95) Ill , lO. 
om innvandrerregnskap i den nye innvandringsmeldingen
se INNVANDRERE (1995-96) Ill, 7. 
opphold på humanitært grunnlag i Norge - se INNV AND
RERE (1995-96) Il , 6. 
redegjørelse om norsk- se INNVANDRERE (1993 -94) Il, 
4 og 5; UTENRIKSSAKER (1993-94) 11, 5. 
stortingsmelding om- se INNVANDRERE (1994-95) Il, 
7. 

Flymuseum, Bodø, behandling av 35 fly som ikke skal til - se 
FORSVAR (1993-94) Ill, 7. 
Bodø, ivaretakelse og utstilling av fly som ikke flyttes til -
se FORSVAR (1994-95) Il, 5. 
dekning av tilskudd til Det norske luftfartsmuseum - se 
FORSVAR (1994-95) ll , 2; (1996- 97) l, L 
flytting av Gloster Gladiator fra Gardermoen til Bodø- se 
FORSVAR (1993-94) Ill, 5. 

Flypassasjeravgift - se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 
27; (1996- 97) l, 31 ; SÆRAVGIFTER (1994-95) I, 3; 
(1995 - 96) I, l ; (1996-97) l, L 
Agder-fylkene- se SAMFERDSEL (1996-97) Ill, 3. 
internasJonal - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1996- 97) 111, 6 og 7. 
på innenlandsreiser, evaluering av effekt- se LUFTFART 
(1995-96) I, l. 
ny 1994 - se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) l, 34; 
SÆRAVGIFTER (1993-94) l, 2. 
påinnenriksruter-seLUFTFART(1993-94)1, l og IV, l. 
på innenriksruter, utsatt ikrafttredelse - se LUFTFART 
(1993-94) Il , 2. 
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Flyplasser, ansvar for brannbiler på ikke-statlige- se LUFT
FART (1993-94) Il, l. 
drivstoff til redningshelikoptre i Nord- Norge - se DEN 
NORSKE STATS OLJESELSKAP AS (1996-97) Ill, l. 
Fomebuområdet som småflyplass - se LUFTFART 
(1996-97) Il, 6. 
kjøp av tollfri sprit ved ankomst- se TOLL (1996-97) Ill, 
l og 4. 
nedlegging av en rekke små- se LUFTFART (1993-94) 
Ill, 23. 
reduserte åpningstider som følge av flygelederkonflikten -
se LUFTFART (1993-94) Ill, l. 
regionale, konsekvenser av underskudd på Gardermoen -
se LUFTFART (1994-95) Ill, 10. 
regionale, statlig engasjement- se LUFTFART (1994-95) 
Il, 4. 
regionale, statlig overtakelse - se LUFTFART (1996-97) 
I, 3, (1996-97) Il, 7. 
skr.spm. fra Harald Ellefsen om parkering ved - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 77. 
småflyplass for Oslo-området- se LUFTFART (1996-97) 
Il, 10. 
statlige, henstilling om drivstoffleveranseansvar for Luft
fartsverket -se LUFTFART (1996-97) 11, 10. 
tilskudd til ikke-statlige - se LUFTFART (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l og Il, 4; STATSBUDSJET
TET (1995 - 96) I, 32. 
tilskudd 1997 til regionale- se LUFTFART (1996- 97) l, l; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Flypriser i Nord-Norge, Hammerfest kommune sender 
uttalelse- se LUFTFART (1996- 97) Il, 5. 

Flyruter, bedre samordning mellom Forsvaret og SAS på Bar
dufoss- se LUFTFART (1993-94) Ill, 24. 
dårligere tilbud etter deregulering - se LUFTFART 
(1993 - 94) Ill, 22. 
samordning av militære og sivile - se FORSVAR 
(1993-94) l, l; (1994-95) I, l. 

Flyrutetjenester, finansiering av kjøp av- se Seteavgift. 
Flyteknikere, avgang til det sivile- se MILITÆRT PERSO

NELL (1996-97) Ill, 2. 
Flytevester, adgang til påbud om bruk av - se SIKKERHET 

TIL SJØS (1994-95) IV, l. 
Flyttebilordningen, dispensasjonsmulighet i avgiftsvedtaket -

se SÆRAVGIFTER (1994-95) I, 3. 
Flyttegodtgjørelse, feilutbetalinger i Forsvaret- se RIKSRE

VISJONEN (1995-96) Il, 4. 
Flyulykker, forebygging- se LUFTFART (1996-97) Ill, 20. 
- kollisjon med kraftledninger- se LUFTFART (1996-97) 

Ill, l. 
i Mehamn 1982- se LUFTFART (1996-97) Ill, 10 og 12. 
på Svalbard, redegjørelse om redningsarbeidet- se SV AL
BARD (1995-96) Il, 3. 
på Svalbard, tilleggsbevilgninger - se SVALBARD 
(1996-97) Il, l. o 

på Svalbard, utgiftsdekning - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1996- 97) Il, 2. 

Flyutstilling på Gardermoen, egnet hall for- se LUFTFART 
(1993-94) Ill, 20. 
på Gardermoen, hangar for- se FORSVAR (1996-97) Il, 
10; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Flåt Nikkelgruve, overdragelse til Evje og Hornnes kommuner 
-se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

FN ................ .. ...................... 157 
FN, skr.spm. fra Erik Solheim om folkemordet i Rwanda- se 

(1996-97) Dok. 15, spm. 72. 
FN-kommisjon om biologisk mangfold, nasjonal oppfølging

se MILJØVERN (1993-94) Il, 3. 
FN-operasjoner, fredsbevarende - se UTENRJKSSAKER 

(1993-94) Il, 2. 
FN-samarbeid, nordisk - se NORDISK SAMARBEID 

(1994- 95) Il, 2. 
FNs barnekonvensjon, innarbeiding i barneloven - se BARN 

(1996-97) Ill, 9. 
FNs flyktningkonvensjon, Regjeringens praktisering - se 

INNVANDRERE (1996-97) Ill, 14. 
FNs høykommissær for flyktninger, appell om å stanse tilba

kesending til Kosovo- se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 
13. 

kritikk av norsk asylpraksis - se INNVANDRERE 
(1996-97) lll, 18. 
repatriering av flyktninger til Bosnia-Hercegovina- se FN 
(1995-96) Ill, 3. 

FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD)- se MIL
JØVERN (1993-94) Il, 3; (1994-95) Il, 4; INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1993-94) I, 6; (1994-95) I, 5. 

FNs matvarekonferanse, skr.spm. fra Anne Enger Lahnstein
se (1996-97) Dok. 15, spm. 14. 

FNs miljøprogram (UNEP), tiltredelse av avtale om norsk del
takelse i Mercure-prosjektet- se MILJØVERN (1995-96) 
Il, 4. 
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Fokus Bank, Banksikringsfondets engasjement i - se BAN

KER (1993 - 94) Il, l. 
forslag om kompensasjon for tap til tidligere aksjonærer
se BANKER (1995-96) Il, 4. 
forslag om salg av statsaksjer og ev. sammenslåing med 
Kreditkassen- se BANKER (1994-95) Il, l. 
forslag om å vurdere Golden Share-ordningen før statlig 
aksjesalg innledes- se BANKER (1994-95) Il, 6. 
forslag vedr. vedtektsendringer (stemmeretts- og eierbe
grensning)- se BANKER (1994-95) Il, 4. 
verdistigning etter statlig aksjesalg - se BANKER 
(1996-97) Ill, 3. 

Folgefonntunnelen, økt statlig finansieringsandel - se VEG
VESEN (1995-96) Il, 5. 

Folke- og boligtelling i år 2000, kostnader forbundet med - se 
STATSADMINISTRASJON (1995-96) l, 3. 
i år 2000, utredning og planlegging - se ST ATSADMI
NISTRASJON (1994-95) I, 3. 

Folkeakademienes Landsforbund, hev. 1996 - se KUL TUR 
(1995-96) I, 2. 

Folkeavstemning 1994, uttalelse fra Vega kommune om uthu
ling av resultatet- se EFTA/EU (1995-96) Il, 7. 
27. og 28. november 1994, utfallet av - se EFTA/EU 
{1994-95) Il, 3 og 7. 
i lokale saker, forslag om praktiske ordninger som kan 
bidra til bruk av rådgivende (bifalt)- se VALG (1996- 97) 
Il, l. 
forslag om adgang til poststemmegivning - se VALG 
(1993-94) Il, 7. 
forslag om grunnlovshjemmel for bindende (ikke bifalt) -
se STATSFORFATNING (1995-96) Il, 2. 
grunnlovsforslag - se STATSFORFATNING (1993 - 94) 
Il, 2. 
hensiktsmessighet i saker vedr. kommuneinndeling - se 
KOMMUNER (1994-95) Ill, 7. 
klager i forbindelse med - se KLAGER TIL STORTIN
GET (1994- 95) Il, 1-6. 
om EF -medlemskap i de nordiske land, forslag om felles 
(bifalt)- se EFTA/EU (1993-94) Il, 6. 
om EU-medlemskap, avklaring av jordbruksavtale før- se 
EFTA/EU (1993-94) Ill, 23. 
om EU-medlemskap, bev. til- se EFTA/EU (1993-94) Il, 
14. 
om EU-medlemskap, ordlyd i departementets kunngjørin
ger om - se EFTA/EU (1994-95) Ill, 2. 
om EU-medlemskap, lov om- se EFTA/EU (1993-94) IV, 
3. 

Folkebevegelsen mot innvandring, brosjyre spredt gjennom 
postverket- se INNVANDRERE (1994-95) Ill, 28. 

Folkebibliotek, søndagsåpning- se BIBLIOTEK OG LITTE
RATUR (1996-97) IV, l. 

Folkebibliotekloven, endr. i - se LOKALFORVALTNING 
(1996-97) IV, 2. 

Folkedans, visum til Camerad fra Bosnia-Hercegovina - se 
KUNST (1996-97) Ill, 7. 

FOLKEHELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Folkehøgskoler, budsjett - se VOKSENOPPLÆRJNG 

(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996- 97) I, 
l. 
eksamensforberedende undervisning på høgskolenivå ved 
-se VOKSENOPPLÆRING (1993-94) Ill, 2. 
forslag om en egen melding om (bifalt) - se VOKSEN
OPPLÆRING (1995-96) l, l. 
melding om- se VOKSENOPPLÆRING (1996-97) Il, 2. 
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plass i skolesystemet- se SKOLER (1993-94) Ill, 5. 
Folkekunstnere, forslag om flere stipend (bifalt) - se KUNST 

(1996-97) Il, l. 
Folkemusikk, bev. 1994- se KUNST (1993 - 94) I, 3. 

landslinjer fra 1996/97- se SKOLER (1995 - 96) Il, 17. 
Folkemusjkklinje på Fagernes videregående skole - se VIDE

REGAENDE SKpLER (1993-94) Ill, 2. 
Folkemusikkveka i Al, Den norske, bev. 1996- se KUNST 

(1995-96) I, 3. 
Folkeregisteret som basis for kirkemanntallet - se PERSON

VERN (1996-97) III, 10. 
Folkeregisterloven, endr. i - se STORTINGSREPRESEN

TANTER (1996-97) IV, l. 
lovfesting av bruk av O-nummer - se SKATTER 
(1994-95) IV, 2. 

Folkereisning Mot Krig, søknad om sivilarbeider - se SIVIL
ARBEIDERE (1994-95) Ill, 3. 

Folkerett, atomvåpenbruk og internasjonal - se INTERNA-
SJONAL RETT (1993-94) Ill, 6. • 

Folkeskikk og høflighet, opplegg ved Nordby skole i As- se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 2. 

FOLKETRYGD ......... . ................. 170 
Folketrygden, forslag om et utvalg til å vurdere fondskon

struksjoner (bifalt) - se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
Folketrygdfondet, administrerende direktørs forhold til Aker

se FOLKETRYGD (1995 - 96) Ill, 5. 
binding mot folketrygdens pensjoner - se FOLKETRYGD 
(1996 - 97) Ill, 14. 
endr. § 5 - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
endr. i regler for administrasjon m.v. - se STATSBUD
SJETTET (1996-97) 11, 28. 
forslag om drøfting av fremtidig rolle bifalt - se FOLKE
TRYGD (1994- 95) l, 2. 
oppkjøpsaktivitet i finansmarkedet - se FOLKETRYGD 
(1996-97) Ill, 9. 
plassering av midler utenlands - se KREDITTPOLITIKK 
(1993 - 94) Ill, l. 
virksomhet - se KREDITTPOLITIKK (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 2; (1996- 97) 11, l. 

Folketrygdloven, arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i hjem
met- se SKATTER (1995 - 96) IV, 2. 
dagpenger til permitterte- se FOLKETRYGD (1994-95) 
Ill, 6. 
endr. i - se BARN (1996- 97) IV, 2. 
endr. i- se FAMILIE (1993-94) IV, 2, 3 og 5. 
endr. i - se FOLKETRYGD (1995 - 96) IV, l og 2. 
endr. i- se HELSEPERSONELL (1996-97) IV, 2. 
endr. i - se HELSEVESEN (1993-94) IV, 3. 
endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
endr. i - se SKATTER (1996 - 97) IV, 2 og 9. 
endr. i- se TRYGDER (1993-94) IV, 2 og 3; (1996-97) 
IV, 7, 11, 13, 14 og 15. 
endr. i forbindelse med opprettelse av et sentralskattekon
tor- se SKATTER (1994-95) IV, 2. 
endr. i tidskontoordningen- se FAMILIE (1995-96) IV, 2. 
endr., skr.spm. fra John l. Alvheim- se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 29. 
forslag om å oppheve avkortingsregler tilknyttet sykehu
sopphold- se FOLKETRYGD (1995-96) Il, 4. 
utvidelse av stønadsperioden ved flerbamsfødsler og 
-adopsjon- se FAMILIE (1995-96) IV, l. 

Folkevalgte, dagpengeavkorting pga. møtegodtgjørelse - se 
LOKALFORVALTNING (1996-97) Ill, l. 

Folkevandringsproblemer, utenrikspolitisk redegjørelse - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 5. 

Folldal, deponering av spesialavfall i gruve på Hjerkinn - se 
FORURENSNING (1995-96) Ill, 9. 
etablering av plastgjenvinningsanlegg - se FORURENS
NING (1993-94) Il, 2 og 3; (1993-94) Ill, 7. 

Folldal kommune, opprettelse av et høgskoletilbud for funk
sjonshemmede - se HØGSKOLER (1994-95) Ili, l. 

Follo-regionen, nytt sykehus for - se SYKEHUS (1996-97) 
III , 11. 
utbygging av kjøpesentre - se VAREHANDEL (1993-94) 
III, 5. 

Fondsavsetninger for næringslivet, forslag om å gjeninnføre 
adgang til- se BEDRIFTSBESKATNING (1995-96) Il, l; 
INDUSTRIUTBYGGING (1994-95) Il, 4. 

Fondskonvensjonen 1971 , ansvar ved oljesølulykker - se SJØ-

FART (1994-95) IV, l. 
Fondsmeglerforetak, tilpasning til EØS-avtalen - se AKSJER 

(1995-96) IV, 4. 
Fonndalen gård i Meløy, fredning av - se KULTURVERN 

(1995- 96) Ul, 3. 
Forbrukerombudet budsjett - se FORBRUKERSAKER 

(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l; (1996- 97) l, 
l. 
forslag om stortingsoppnevning - se FORBRUKERSA
KER (1996- 97) Il , 9. 
reklame for livssyn eller politiske budskap i kringkasting -
se FORBRUKERSAKER (1994-95) Ill, 5. 

Forbrukerpolitikk, forslag om en melding (bifalt)- se FOR
BRUKERSAKER (1996-97) Il, 15. 
samarbeid om grønn- se MILJØVERN (1994-95) Il, 4. 

Forbrukerrådet, budsjett - se FORBRUKERSAKER 
(1993-94) l , l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I , 
l. 
styrking av fylkeskontorene - se FORBRUKERSAKER 
(1995-96) Ill, 3. 

FORBRUKERSAKER ......... . ........... 179 
Forbrukersikkerhet, budsjett - se FORBRUKERSAKER 

(1994-95) l, l ; (1995-96) l, l; (1996- 97) l, l. 
organisering av et forvaltningsapparat i Elektrisitetstilsynet 
- se FORBRUKERSAKER (1993 - 94) I, 2. 

Forbrukersubsidier, endr. 1993 - se PRISER (1993 - 94) Il , l. 
Nord-Norge- se PRISER (1993-94) I, l ; (1994- 95) I, l ; 
(1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
tilskuddsforvaltning - se RIKSREVISJONEN (1994- 95) 
Il, 4. 

Forbrukersymposium i Oslo, internasjonalt - se MILJØ
VERN (1993-94) Il, 3. 

Forbruksforskning, Statens institutt for (SIFO), budsjett - se 
FORBRUKERSAKER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I , l; (1996-97) I, l. 

Forbruksmønster, endring i tråd med en bærekraftig utvikling 
- se MILJØVERN (1994-95) Il, 3 og 4; (1995-96) 11, 10. 
politisk samarbeid for omlegging av - se MILJØVERN 
(1996- 97) Il, 3. 
utfordringer som følge av Asias økonomiske «eksplosjon>) 
-se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il , 10. 

Forbruksvekst, opplegg i Langtidsprogrammet - se MILJØ
VERN (1993-94) Ill, 4. 
Regjeringens opplegg i 1994- se MILJØVERN (1993 - 94) 
Ill, 3. 

Fordelingspolitikk, fattigdomsbekjempelse - se FINANSER 
(1996-97) Ill, l og 2. 
innhold i varslede forslag fra Regjeringen- se FINANSER 
(1996- 97) Ill, 4. 
interpellasjon om å motvirke økte ulikheter - se FI
NANSER (1995-96) Il, L 

Fordelsbeskatning, privat bruk av arbeidsgivers datautstyr - se 
SKATTER (1996-97) Il, 14. 

Foreldelsesfrist ved overtredelse av luftfartsloven, endr. av - se 
LUFTFART (1996- 97) IV, l. 

Foreldelsesloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
emir. i- se FORBRUKERSAKER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se POST (1994-95) IV, l. 
forslag om endr. - se SIVILLOVGIVNING (1993-94) IV, 
2. 
opphevelse av 10-årsfristen i - se SIVILLOVGIVNING 
(1995-96) IV, l. 

Foreldre, sykepenger ved pleie av barn etter sykehusopphold
se TRYGDER (1996-97) Ill, l. 

Foreldrebetaling i barnehager - se BARNEHAGER 
(1996-97) Ill, 4. 

- skolefritidsordning- se GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 4; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) l, l og Il, 9 og Ill, 9 og IV, 2. 

Foreldrefradrag for eninntektsfamilier, forslag om - se 
SKATTEFRADRAG (1996- 97) 11, 3. 
for utgifter til pass av barn for eninntektsfamilier - se 
SKATTEFRADRAG (1993 - 94) Ill, 2. 
forslag om prinsipiell drøfting m.v. (bifalt) - se SKATTE
FRADRAG (1995-96) Il, 3. 
utforming av regler for - se SKATTEFRADRAG 
(1995-96) IV, 2. 

Foreldreinnflytelse i skolen - se GRUNNSKOLE (1994-95) 
Ill, 7; (1995-96) I, l og Il, 2. 
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Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) - se SKOLER 
(1996-97) Il, 9. 
forholdet til departementet - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) I, 5. 
friere stilling for- se DEPARTEMENTER (1995 - 96) I, 5. 

Foreldreveiledning, budsjett 1997- se FAMILIE (1996-97) l, 
2. 

Foreningen for Fangers Pårørende, støtte til - se KRIMI
NALOMSORG (1995-96) l , l; (1996- 97) I, l. 

Foreningen Norden, fordeling av midler - se KULTUR 
(1993-94) I, 2. 

Foreningen til Randsfjords Regulering, tillatelse til fortsatt 
regulering- se VASSDRAGSREGULERING (1993-94) 
Il, 3; (1994- 95) Il, l. 

Foretaksgrupper, lov om europeiske økonomiske - se 
EFTA/EU (1995-96) IV, 2. 

Foretaksregisteret, reduksjon av kostnadene ved registrering 
av selskaper i- se RETTSVESEN (1995 - 96) IV, l. 

Foretaksregisterloven, endr. i- se AKSJER (1995-96) IV, 2 
og 4; (1996 - 97) IV, 4 og 5. 

Forhåndsstemmer, endr. i lov om- se VALG (1996-97) IV, 2. 
Forhåndsstemming på posten- se VALG (1996-97) IV, l. 
Forkjøpsrett til fast eiendom, lov om løysingsrettar - se 

SIVILLOVGIVNING (1994 - 95) IV, l. 
til landbrukseiendommer, forslag om å oppheve statens
se LANDBRUK (1994- 95) Il, 5. 
til landbrukseiendommer, statlig, anmodning om vurdering 
av ressursbruk og nytte-kostnadseffekt - se LANDBRUK 
(1995-96) Il, 6. 

Forliksråd, kommunale, sammensetning og arbeidsoppgaver
se RETTSVESEN (1994-95) Ill, l. 

Formuesskatt - se SKATTER (1993-94) I, l; (1994 - 95) l, l; 
(1995 - 96) I, I ; (1996-97) I , l. 
endr. 1994 - se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 7. 
endring av verdifastsettelse på aksjer m.v. - se SKATTER 
(1996- 97) IV, 9. 
forslag vedr. fordeling av felles formue ektefeller imellom 
-se SKATTER (1995 - 96) Il, 6. 
omtale i langtidsprogrammet- se SKATTER (1996 - 97) 
Ill, 2. 
omtale i Spare- og egenkapitalutvalgets utredning - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 2. 

- Regjeringens linje - se SKATTER (1996- 97) Ill, l. 
Fornebu, boligmasse på frigjorte arealer - se KOMMUNER 

(1993 - 94) Ill , 39. 
bruk av den eldste delen som småflyplass - se LUFTFART 
(1995-96) Ill, 9. 
eiendomssalg - se STATSEIENDOMMER (1996 - 97) Ill , 
4. 
etablering av gjenvinningsanlegg for glykol- se RIKSRE
VISJONEN (1993-94) Il , 4. 
forslag om fortsatt bruk som småflyplass - se LUFTFART 
(1996-97) Il, 6. 
fullmakt til salg og makeskifte m.v. - se STATSEIEN
DOMMER (1996- 97) I, l. 
IT-satsing - se INDUSTRI (1996-97) Ill , 22. 
prosjektstab tilknyttet etterbruk samt fullmakt til bortfeste 
av eiendommer- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 11, 
28. 
slotstilgang- se LUFTFART (1996- 97) Ill, 7. 
som alternativ for ny containerhavn - se HAVNEVESEN 
(1994-95) Ill, l. 
utbygging av satellitt C- se LUFTFART (1993 - 94) I, l og 
Il, 2. 

Fornebu-området, strategi for salg ved etablering av hovedfly
plass på Gardermoen- se LUFTFART (1993-94) Ill, 16. 

Forretnin~sbanker, henst. om å utrede alternative eier- og 
orgamsasjonsmodeller - se BANKER (1994-95) Il , 7. 

Forretnin~sbankloven , endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
- endr. 1- se FINANSER (1995-96) IV, 2; (1996-97) IV, l 

og 2. 
endr. som følge av EØS-avtalen- se BANKER (1994- 95) 
IV, l. 

FORSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Forsikring, fremgangsmåten ved muntlig - se DOMSTOLER 

{1994- 95) IV, 2. 
Forsikringsavtaleloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
- endr. 1 - se FORSIKRING (1996-97) IV, l. 

endr. i - se POST (1996-97) IV, 2. 

endr. i - se SJØFART (1993 - 94) IV, 2; 
Forsikringsnæringen, strukturelle trekk - se ST A TSBUD

SJETTET (1995 - 96) l, 2. 
Forsikringsvirksomhetsloven, endr. i - se AKSJER 

(1995-96) IV, 2; (1996-97) IV, 4 og 5. 
endr. i- se FINANSER (1995-96) IV, 2; (1996-97) IV, l 
og 2. 
endr. som følge av EØS- tilleggsavtalen - se FORSIK
RING (1993-94) IV, 4. 
tilpassing til EØS-regler - se FINANSER (1993-94) IV, l. 

Forsinkelsesgebyr, adgang til innkreving etter aksjeloven- se 
RETTSVESEN (1993-94) IV, 2. 
forslag vedr. offentlige etaters og virksomheters ilegging 
av (bifalt) - se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 
offentlige etaters og virksomheters ilegging av - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 34. 

Forsinkelsesrenter, offentlige etaters og virksomheters ileg
ging av- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) l, 2. 

Forskerutdanning, styrking av - se HØGRE UTDANNING 
(1993 - 94) l, l ; (1994 - 95) l , l. 

Forskning, forslag om et utvalg til vurdering av åpenhet, frihet 
og uavhengighet - se VITENSKAP (1996- 97) Il , 7. 

- uavhengighet for- se VITENSKAP (1996- 97) Ill, l. 
Forskningsfartøy, budsjett- se VITENSKAP (1993-94) l, l ; 

(1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l. 
budsjett 1997, anmodning om gjennomgang av virksomhe
ten- se VITENSKAP (1996-97) l, l. 
endr. budsjett - se VITENSKAP (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 2. 
grunnlag for bevilgningsforslag vedr. drift - se RIKSRE
VISJONEN (1994- 95) 11, 6. 
pensjon fra statskassen til mannskapet på RIV Lance - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1995- 96) Il , 10. 

Forskningsfinans AS, samarbeidsavtale med Univers itetet i 
Oslo- se RIKSREVISJON EN (1995 - 96) Il, 4. 

Forskningsformål, budsjett - se VITENSKAP (1993 - 94) I, l; 
(1994-95) L l ; (1995 - 96) I, l og 5; (1996-97) l, l. 

Forskningsinstitutter, budsjett 1997- se STATSBUDSJET
TET (1996 - 97) l , 31 ; VITENSKAP (1996 - 97) l, l. 
i Oslo-regionen, omorganisering av statlige sosial- og uten
rikspolitiske - se VITENSKAP (1995 - 96) l, l og 5. 
sammenslåing av statlige sosial- - se VITENSKAP 
(1995-96) Il, 8. 
skr.spm. fra Erik Solheim om departementers kjøp av 
utredningsarbeideT - se (1996-97) Dok. 15 , spm. 150. 

Forskningskontrakter, budsjett - se INDUSTRIUTBYG
GING (1993-94) I, l ; (1994- 95) I, l ; (1995-96) l, l ; 
(1996-97) l , l; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) l, 32. 
e~dr. budsjett - se fNDUSTRI UTBYGGING (1993 - 94) Il , 
l , (1996 - 97) 11, 3. 
melding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il , 6. 

Forskningspolitikk knyttet til næringsutvikling, interp. om - se 
VITENSKAP (1995-96) Il , 7. 

Forskningssamarbeid med u-land- se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l og Il, l ; 
(1996-97) I, l og Il, 3. 

Forskningsstiftelsen Step-gruppen, innlemming i Statens 
Pensjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1994-95) Il , 3. 

Forskolen for sivile tjenestefliktige, miljøfag- se SIVILAR
BEIDERE (1993-94) I, . 

Forskotteringsloven, endr. - se FAMILIE (1993-94) IV, 3; 
TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
til lov vedr. bruk av tvang overfor psykisk utviklingshem
mede, melding om - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1995-96) Il, Il. 
til samferdselsloven vedr. anbud i rutetransport- se SAM
FERDSEL (1993-94) Ill, 2. 
til skipsfartsbeskatning, forslag om å be Regjeringen 
fremme forslag til- se SKATTER (1995-96) Il , 19. 

Forskuddsskatt, endr. i tidspunkt for innbetaling av - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1995 - 96) IV, 2. 

Forslag (private) sendt Regjeringen, svar på- se REGJERIN
GEN (1993 - 94) Il, 6 og 13 ; (1994-95) Il , 4; (1995 - 96) Il , 
2 og 21 ; (1996-97) Il, 9 og 35. 
innleveringsfrist og bortfall ved endt valgperiode av ikke
behandlede - STORTINGET (1996-97) Il, 23. 

Forslag oversendt Regjeringen, svar på - se REGJERINGEN 
(1993-94) Il, 12; (1994 - 95) 11, 6 og 8; (1995-96) Il, 5 og 
10; (1996- 97) 11, 10 og 28. 
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Forsvarets bygningstjeneste, budsjett - se FORSVAR 

(1993-94) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
frister for anbudsregning og byggetider - se STA TSEIEN
DOMMER (1996-97) Ill, 5. 
ivaretakelse av kompetanse i FRGs prosjektorganisasjon 
se FORSVAR (1996-97) Ill, 3. 
konstitusjonelle antegnelser 1993 -se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) 11, 6. 
ny organisasjonsform- se FORSVAR (1994-95) I, l. 
omorganiseringer- se FORSVAR (1994-95) Il, 9. 
oppgaver til ligningsmyndighetene over ferdigstilte tiltak
se BYGNINGSVESEN (1994- 95) li, 3. 

Forsvarets etterretningstjeneste, budsjett - se FORSVAR 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
høringsfrist for lovforslag vedr.- se FORSVAR (1996 - 97) 
Ill, 8. 

Forsvarets FN-virksomhet, administrativ kontroll - se RIKS
REVISJONEN (1996-97) Il, 9 og 10. 

Forsvarets forskningsinstitutt, budsjett 1994- se FORSVAR 
(1993-94) l, l. 
ny organisasjonsform- se FORSVAR (1994-95) l, l. 

Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet 
(FOKIV), etablering av- se FORSVAR (1994-95) 11, 9. 
samlokalisering med Akershus regiment og Trenregimen
tet- se FORSVAR (1995 - 96) 11, 13. 

Forsvarets lønnsadministrasjon, tiltak mot feilutbetalinger -
se FORSVAR (1995-96) l, l. 

Forsvarets musikk, bev. 1994 - se FORSVAR (1993-94) I, l. 
Forsvarets ombudsmannsnemnd, budsjett - se FORSVAR 

(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995- 96) I, l; (1996-97) I, 
l. 
valg av medlemmer- se FORSVAR (1993-94) Il, 4. 
virksomheten- se FORSVAR (1993-94) Il, 8; (1994-95) 
11 , 6; (1995 - 96) Il, 10; (1996-97) Il , 5. 

Forsvarets overkommando, budsjett - se FORSVAR 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Forsvarets rasjonaliseringstjeneste, nedlegging av- se FOR
SVAR (1993-94) l, l. 

Forsvarets regnskapssentral, integrering i Forsvarets sentrale 
økonomielement- se FORSVAR (1994-95) I, l. 

Forsvarets ressursorganisasjon, budsjett - se FORSVAR 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 

Forsvarets sanitet, omorganiseringer og nedleggelser av sani
tetsmagasiner- se FORSVAR (1994- 95) Il, 9. 

Forsvarets sikkerhetsstab, høringsfrist for lovforslag vedr. -
se FORSVAR (1996-97) Ill, 8. 

Forsvarets studiesenter Nord-Norge, anmodning om evalue
ring- se FORSVAR (1996-97) l, l. 

Forsvarets tele- og datatjeneste, budsjett - se FORSVAR 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) l, 
l. 
flytting til Kolsås - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1996-97) I, l. 
flytting til Kolsås, skr.spm. fra Anders C. Sjaastad - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 64. 

Forsvarsdepartementet, budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 2; (1996-97) 
I, 2. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 7; (1994-95) Il, 4 og 6; (1995-96) Il, lO; 
(1996-97) Il, 11 og 14. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om likestilling- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 138 og 152. 

Forsvarshemmeligheter, endr. i lov om- se TELEKOMMU
NIKASJONER (1994-95) IV, l. 

Forsvarskommisjon av 1990, sikkerhetspolitisk utvikling etter 
avsluttet arbeid- se FORSVAR (1994- 95) Il, 4. 
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Forsvarsmuseet, bev. 1994- se FORSVAR (1993-94) l, l. 
Forsvunne personer, endr. i lov om - se RETTSVESEN 

(1994-95) IV, l. 
Forsyningskommandoer, samordning av - se FORSVAR 

(1994-95) Ill, 2; (1996-97) Ill, 10. 
Forsøksdyr, delegering av tillatelse- se VETERINÆR VESEN 

(1994-95) IV, l. 

Forsøksgymqaset i Oslo, gjesteelever fra andre fylker- se VI
DEREGAENDE SKOLER (1993-94) \11, 15. 
opprettholdelse av - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) l, l. 

Forsøpling, tiftak mot- se NATURVERN (1994-95) Ill, 3. 
Forsørgerstønad, budsjett - se TRYGDER (1993-94) I, 2; 

(1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993 - 94) Il, l; (1994-95) 
Il, 3; (1995-96) Il, 2; (1996-97) 11, 6; STATSBUDSJET
TET (1996- 97) Il, 28. 
for enslige, omlegging av stønadsordningen - se TRYG
DER (1996-97) IV, 4. 
stønadsordninger for enslige (5 forslag bifalt)- se TRYG
DER (1995-96) 11, 8. 
stønadsordninger for enslige - se FOLKETRYGD 
(1993-94) l, l; (1994-95) I, 2. 
til utenlandske enker- se TRYGDER (1993-94) III, 6. 

Fortidsminneforeningen, bev. 1997 - se KULTURVERN 
(1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
forslag om økt bev. (bifalt) - se KULTURVERN 
(1995-96) l, 2. 

Fortun kraftverk, foregrepet hjemfall og tilbakesalg til Norsk 
Hydro AS- se ELEKTRISITET (1995-96) I, 2. 

Forum for utbygt:ing og drift, oljearbeidernes manglende 
representasjon 1 - se OLJEUTVINNING (1993-94) Ill, 6. 

Forum for verdiskaping, offentlighet omkring arbeidet i - se 
ARBEIDSLIV (1996-97) Ill, l. 
representasjon for Handels- og Servicenæringens Hovedor
ganisasjon i- se INDUSTRI (1993-94) Ill, 12. 

FORURENSNING .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 203 
Forurensningsloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 

(1994-95) IV, 2. 
endr. i- se FORURENSNING (1995-96) IV, l. 
forskrifter vedr. støy og luftforurensning - se FOR
URENSNING (1995-96) Il, 5. 
gyldighet for samferdselssektoren - se MILJØVERN 
(1993-94) Il, l. 
ikrafttredelse for samferdselssektoren - se FORURENS
NING (1994-95) Ill, 16. 

Forvaltningsbedrifter, uttalelser om tilknytningsform for- se 
STATSBEDRIFTER (1993-94) li, 4 og 5. 

Forvaltningsloven, brudd ved saksbehandling i Luftfartsverket 
- se STATSFORV ALTNINQ (1993-94) Ill, 2. 
endr. i- se ARBEIDSVILKAR (1994-95) IV, l. 
endr. i- se KOMMUNER (1996-97) IV, l. 
endr. i- se LOKALFORVALTNING (1996-97) IV, 2. 
endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se STATSFORVALTNING (1994-95) IV, l; 
informasjonsplikt og saksbehandlingstid- se STATSFOR
VALTNING (1996-97) Ill, 10. 
unntak fra innsynsrett - se ST A TSFORV AL TNING 
(1994-95) Ill, 8. 

Forvaltningsnivåer, forslag om kommisjon for funksjons- og 
ansvarsfordeling- se REGJERINGEN (1994-95) Il, l. 
forslag om utvalg til å gjennomgå ansvars-, oppgave og 
funksjonsfordeling (bifalt) - se LOKALFORVALTNING 
(1995-96) Il, 12. 
skr.spm. fra Ola T. Lånke om utvalgsmandat - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 81. 

Forvaltningspolitikk, redegjørelse - se ST A TSFORV ALT
NING (1993 - 94) Il, l; (1995-96) Il, 4. 

Forvaltningsstiftelsen for fond og legat ved Universitetet i 
Oslo, innlemming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Forvareloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) IV, 3. 

Forvaring, innføring av tidsubegrenset - se STRAFFELOV
GIVNING (1996-97) IV, L 

Forørkning, ratifikasjon av konvensjon om bekjempelse av -
se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 6. 

Fosamax, medisin mot beinskjørhet, forslag om blå resept 
(bifalt) - se HELSEVESEN (1996-97) Il, Il; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Fosdalen Bergverks-Aktieselskab, avviklet - se ST A TSBE
DRIFTER (1993-94) Il, 8. 
salg av statlige eiendommer og bergrettigheter - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) li, 12. 

Fosen trafikklag, konsesjonsopP.fylling for fergesambandet 
Moss-Horten- se FERGER (1995-96) Ill, l. 
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Fosforgranater, overholdelse av forbud mot sprenging av- se 
NATURVERN (1993-94) Ill, 5. 
sprenging i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn - se FOR
SVARSMATERIELL (1993-94) III, l. 

Fosheim, Berit, tidl. ekspedisjonssjef, innkalling til høring- se 
STORTINGET (1996-97) Il, 16. 
åpen komitehøring («Berge Furre- saken»)-se STORTIN
GET (1996-97) Il, 18. 

Fossesholm, Stiftelsen, bev. 1996 - se KULTURVERN 
(1995-96) l, l. 

Fossum, Thor, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S. tid. 276 
(27.10.93). 

Fosterdiagnostikk, lov om medisinsk bruk av bioteknologi- se 
SVANGERSKAP (1993 - 94) IV, 2. 
melding om erfaringer med abortloven - se SV ANGER
SKAP (1995-96) 11, 2. 

Fosterforeldre, besteforeldre som - se BARNEVERN 
(1994-95) Ill, 7. 
godtgjørelse til - se BARNEVERN (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 
og beredskapshjem, lønnsbetingelser og faglig oppfølging 
-se BARNEVERN (1993-94) Ill, 4. 
omsorgssvikt- se BARNEVERN (1996-97) Ill, 2. 

Fostre, bruk av celler og vev fra aborterte - se SV ANGER
SKAP (1995-96) Il, 2. 

Fotball, konsekvenser av Bosman-dommen for rekruttering til 
-se IDRETT (1995 - 96) Ill, 4. 

Fotbaii-VM, forslag om TV-overføring under NRK- streiken
se NORSK RIKSKRJNGKASTING (1993-94) Il, 4. 

Fotograftloven, oppheving av - se KULTUR (1994-95) IV, 2. 
Fotokopiering i skoleverket, bev. 1995 - se SKOLER 

(1994-95) l, l. 
Fotokopieringsloven, forlenget gyldighet - se KUL TUR 

(1993 - 94) IV, l. 
- oppheving av- se KULTUR (1994- 95) IV, l. 
Fotomuseum, etablering av et nasjonalt- se KULTURVERN 

(1993-94) Il, 2. 
Horten, bev. 1997- se FORSVAR (1996- 97) I, l. 
Horten, lokalisering - se FORSVAR (1996-97) Ill, 10. 
Preus, flytting- se KULTURVERN (1996-97) Ill, 3. 

Fotpleie, merverdiavgift ved eldresentre - se MERVERDIAV
GIFT (1994-95) Ill, 3. 

FoU i fiskeri- og havbruksnæringen, henstilling om en langtids
plan- se FISKEOMSETNING (1995 - 96) Il, 3. 
1 Innlands-Norge, næringsrettet - se LANDBRUK 
(1996- 97) Ill, 8. 
innenfor Administrasjonsdepartementets ansvarsområde -
se DEPARTEMENTER (1995-96) I, 6. 
virksomheten i Sosial- og helsedepartementet - se RIKS
REVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

FoU-innsats i næringslivet - se INDUSTRI (1995-96) Il, l; 
INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; 
(1995 - 96) I, l og Il, 6; (1996-97) I, l og Ill, 5. 

FoU-institusjoner, industrialisering i Norge av forskningsre
sultater fra norske- se VITENSKAP (1993-94) Ill, 3. 

Fougnerbakken, eiendomsoverføring fra Norsk institutt for 
skogforskning til Studentsamskipnaden i As- se VITEN
SKAP (1996-97) l, l. 

Foyn, Roger, advokat, skriv om krav om riksrettstiltale - se 
REGJERINGEN (1994 - 95) IV, l. 

Fraflytting fra Nord-Norge - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Ill, 4. 
melding om distrikts- og regionalpolitikk - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996-97) Il, 3. 

Fraktutjevning, dagli~varekjeders omvurdering av prinsippet 
om- se PRISER (1993 - 94) Ill, l. 
forslag om en solidarisk ordning for dagligvarer- se PRI
SER (1993-94) Il, 2. 

Fraktutjevningsfond, forslag om et selvfinansierende (ikke 
bifalt) - se PRISER (1993-94) l, l. 
forslag om et selvfinansierende (ikke bifalt)- se PRISER 
(1994-95) Il, 2. 

Fraktutjevningstilskudd, endr. 1993- se PRISER (1993 - 94) 
Il, l. 
på bensin og autodiesel - se PRISER (1994-95) I, l og III, 
3, 4 og 6; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
på drivstoff, forslag - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Il, l. 
på drivstoff, uttalelse fra Seljord kommune - se PRISER 
(1995-96) Il, 5. 
på bensin og autodiesel 1994- se PRISER (1993 - 94) I, l. 

Framnes kristne vidaregåande skule, redusering av elevtallet 
-se PRIVATSKOLER (1994-95) Ill, 7. 
søknad om status som privatskole med tilskuddsrett - se 
PRIVATSKOLER (1994-95) Ill, 2. 

Frankrike, handelsboikottvedtak i Bergen kommunestyre pga. 
atoml?røvesprengninger- se EFTNEU (1995-96) Il, 2. 

- henstilling om ev. utelukkelse som kamptlyleverandør pga. 
atomprøvesprengninger se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Il, l. 
nytt transportsystem for naturgass til -se OLJEOMSET
NING (1994-95) Il, 2. 
overfønng av gass, NorFra-avtalen - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Il, 7. 
tilleggsoverenskomst til dobbeltbeskatningsavtale - se 
SKATTEAVTALER (1995-96) Il, l. 
tvetydige rel;\ksjoner i forhold til atomprøvesprengninger -
se ATOMVAPEN (1995-96) Ill, l. 
utestengelse av franske oljeselskaper fra 15. konsesjons
runde pga. atomprøvesprengninger - se OLJEUTVIN
NING (1995 - 96) Il, 2. 
uttalelser fra Evenes, Leka og Lillesjind kommuner om 
atomprøvesprengninger- se ATOMVAPEN (1995-96) Il, 
2, 3 og 5. 

Fredning av moderne industribygg, retningslinjer for - se 
KULTURVERN (1993-94) Ill, 12. 

Fredrikstad (Borg) havn, frihavnstatus for - se STA TSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 
(Borg) havn, frihavnstatus for- se TOLL (1993-94) 111, l. 
eiendomsskatt for bolig- og hytteeiendommer i de tidligere 
omegnskommunene- se KOMMUNER (1993-94) III, 40. 
lokalisering av sentral enhet for småbåtregister til - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
tilgang til informasjon for Pasientguiden- se HELSEVE
SEN (1996- 97) Ill, l. 

Fredrikstad kommune, administrasjonskostnader etter kom
munesammenslåingen - se KOMMUNER (1993-94) Ill, 
6. 
forslag om oppløsning- se KOMMUNER (1993-94) Il, 17 
og 18; (1994 - 95) Il, l. 
kommunestyrets vedtak om at storkommunen bør oppløses 
-se KOMMUNER (1993-94) III, 18. 
sender henvendelse om fornyet behandling av kommune
strukturen - se KOMMUNER (1993-94) Il, 13. 
statsstøtte til forsøk med nitrogenrensing - se FOR
URENSNING (1996-97) lll, 11. 
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Fredsforskning, hev. 1994- se VITENSKAP (1993-94) l, l. 
Fredsforskningsinstituttet (PRIO), samlokalisering og samar-

beid med andre utenrikspolitiske forskningsmiljøer - se 
VITENSKAP (1995-96) I, 5. 

Fredskorps, budsjett- se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 
2; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1996- se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) 
Il, 3. 

Fregatter, anskaffelse av nye, framdriftsplan og finansiering -
se FORSVARSMATERIELL (1995-96) I, l ; (1996- 97) I, 
l. 
bygging av nye ved norske verft - se FORSV ARSMA TE
RIELL (1996- 97) Ill, 2. 
forsert anskaffelse - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1994-95) Il, 6. 

Frei kommune sender skriv vedr. Aure kommunestyres resolu
sjon om kommuneøkonomien - se KOMMUNER 
(1996-97) Il, 26. 
sammenslåing med Kristiansund - se KOMMUNER 
(1995-96) Ill, 12. . 

Freia AS, nedlegging av dropsproduksjon - se INDUSTRI 
(1996-97) Ill, 18. 
salg av sukkervaredivisjonen ved - se INDUSTRI 
(1995-96) Ill, 11. 
utflytting av virksomhet ved - se INDUSTRI (1995-96) 
Ill, 7. 

Freia Marabou A/S, Konkurransetilsynets oppfølging etter av
vikling av egendistribusjonen- se INDUSTRI (1994-95) 
Ill, lO. 

Frelsesarmeen, husrom til husløse - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) Ill, l. 

Fremmedgoliti, Trondheim, anklager fra tolker- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) III, 8. 
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Fremmedspråk, etter- og videreutdanning av lærere - se 
GRUNNSKOLE (1996- 97) Ill, 10. 

Fremmedspråklige, avsluttende prøve på norskkurs for flykt
ninger og innvandrere- se INNVANDRERE (1993-94) 
III, 18. 
forslag om å lovfeste rett til morsmålsundervisning i grunn
skolen- se INNVANDRERE (1995-96) Il, l. 
forslag om å sikre norskopplæring for innvandrerkvinner i 
storbyene- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
forslag vedr. norskopplæring for flyktninger og asylsøkere 
(bifalt)- se INNVANDRERE (1995-96) I, 3 og Il, 8. 
henstilling vedr. tilskudd til norskopplæring - se KOM
MUNER (1995-96) li, 21. 
morsmålsundervisning og norskopplæring- se GRUNN
SKOLE (1995-96) Il, 2; INNVANDRERE (1993-94) I, 3; 
(1994-95) I, 3; (1995 - 96) Il, 2; (1996-97) I, 2 og Il, 3. 
morsmålsundervisning og norskopplæring, tilrettelegging 
for innvandrerkvinner- se INNVANDRERE (1995-96) I, 
2. 
norskopplæring på bedriftskurs, skr. spm. fra Øystein Dju
pedal- se (1996-97) Dok. 15, spm. 34. 
opprettelse av en muslimsk grunnskole - se INNV AND
RERE (1994- 95) Ill, 22. 
Reform 97, tjenlige lokaler i Oslo- se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 3. 
trekk for flyktninger og asylsøkere ved ulovlig fravær fra 
undervisning - se INNVANDRERE (1994-95) Ill, 17 og 
19. 
undervisningsmateriell på nynorsk - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill, 33. 

Fremskrittspartiet, taletidsfordeling til utbrytere fra - se 
STORTINGET (1993-94) Il, 12; (1993 - 94) Ill, 2 og IV, 2. 

Fremskrittspartiets Ungdom, politisk markering l. mai - se 
POLITISKE PARTIER (1995-96) Ill, 3. 

Fretex i Rogaland, anledning til å ansette yrkeshemmede - se 
SYSSELSETTING (1996- 97) Ill, 11. 

Fri rettshjelp, budsjett - se RETTSVESEN (1993-94) l, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se RETTSVESEN (1993-94) Il, l ; 
(1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 2. 
endr. i lov om - se RETTSVESEN (1994-95) IV, 5. 
forslag om lovendring og prøveordning med rettshjelpssen
tre- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 6. 
i prinsippsak om opphold på humanitært ~lag, henstil
ling om- se INNVANDRERE (1995 - 96) Il, 6. 

Fridemokratene, merknad fra uavh. representant etter FrPs 
splittelse - se POLITISKE PARTIER (1994-95) I, l. 
rettelser i finansinnstillingen - se STORTINGET 
(1994-95) Ill, l. 

Fridtjof Nansens Institutt, samarbeid med utenrikspolitiske 
forskningsmiljøer- se VITENSKAP (1995-96) l, 5. 

Frigg-feltet, utnyttelse av installasjonene på- se OLJEUTVIN
NING (1996-97) Ill, 3. 
skr.spm. fra Hilde Frafjord Johnson om utslipp fra Elf
plattform- se (1996-97) Dok. 15, spm. 117. 

Frihandel, miljøhensyn på tvers av krav om - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1996-97) Ill, 2. 
negative konsekvenser av - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1995-96) Ill, 4. 

Frihandelsavtaler, mellom EFTA-landene og Bulgaria - se 
EFT NEU (1993-94) Il, 5. 
mellom EFTA-landene og Estland - se EFTNEU 
(1995-96) Il, ll. 
mellom EFTA-landene og Latvia - se EFTNEU 
(1995-96) Il, 12. 
mellom EFTA-landene og Litauen - se EFT NEU 
(1995-96) Il, 16. 
mellom EFTA-landene og Slovenia - se EFT NEU 
(1994-95) Il, 12. 
orientering om - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1994-95) l, l. 
tollmessige justeringer m.v. - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1995 - 96) l, l; (1996-97) I, l. 

Frihavner og frisoner, hjemmel i tolloven for opprettelse av
se TOLL (1993-94) IV, l. 
søknad for Fredrikstad (Borg) havn- se TOLL (1993-94) 
Ill, l. 
Fredrikstad og Mo i Rana, etablering - se ST ATS BUD
SJETTET (1996-97) l, 31. 

Friheten, pressestøtte 1996 - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 

Frikommuneforsøket, avsluttet 1993- se LOKALFORVALT
NING (1993 - 94) l, l. 
tilskudd til dekning av tap - se LOKALFORVALTNING 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Friluftslivsformål, tilskudd- se MILJØVERN (1994-95) I, l; 
NATURVERN (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 

Friluftsloven, avgift for adgang til Nordkapplatået - se NA
TURVERN (1996- 97) Ill, 16. 
bestemmelser om ridning - se NATURVERN (1996-97) 
Ill , 10. 
endr. i- se NATURVERN (1995-96) IV, 2. 
~eiers rettigheter til erstatning - se NATURVERN 
(1994-95) Ill, 4. 

Friluftsnemnder, bortfall av - se NATURVERN (1995-96) 
IV, 2. 

Friluftsområder, omregulering av Forsvarets overflødige eien
dommer- se FORSVAR (1994-95) Ill, 4. 
regulering av torpedostasjonen på Jeløy i Moss til- se NA
TURVERN (1994-95) Ill, 14. 
sikring av- seNA TUR VERN (1993-94) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Friomsorgen, utredning om nytt fundament for - se STRAFFE
LOVGIVNING (1994-95) IV, 2. 

Frionor, salg av andeler i Myre gruppen - se FISKEOMSET
NING (1996 - 97) Ill, 2 og 3. 

FRISAM (Frivillighetens samarbeidsorgan), budsjett- se SO
SIAL VESEN (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
etablering av et frivillighetens samarbeidsorgan- se SOSI
ALVESEN (1993-94) Il, 2. 
samlokalisering med Nærmiljøsekretariatet - se MILJØ
VERN (1993 - 94) Il, l. 

Fritids- og småbåter, lov om registrering av - se SIVILLOV
GIVNING (1993 - 94) IV, l. 

Fritidsboliger, hjemmelsgrunnlag for kommuner til å stanse 
forurensning fra- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 31. 
skr.spm. fra Trond Mathisen om kloakktilkobling - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 155. 

Fritidsbåter, avgift på- se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 3. 
EUs direktiv om sikkerhetskrav til- se FORBRUKERSA
KER (1995 - 96) III, 5. 
fartsgrenser og opplæring, skr.spm. fra Terje Sandkjær - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 83. 
forslag om avgift (tkke bifalt) - se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) I , 2. 
interp. om regelverk for ferdsel på sjøen- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1995-96) Il, 3. 
promilleregler, skr.spm. fra Terje Sandkjær - se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 48. 

Fritidseiendommer, konsekvenser av EØS-avtalen og et even
tuelt EU-medlemskap- se EFTA/EU (1993 - 94) III, 13. 
konsesjon for utlendingers kjøp av område i Hamarøy 
kommune- se EFTNEU (1993 - 94) Ill, 3. 
utlendingers kjøp av- se LANDBRUK (1993 - 94) Ill , 2. 
konsesjonsplikt for utenlandsboende ved kjøp av - se 
LANDBRUK (1994-95) IV, l. 

Fritidsfartøy, lov om trygg bruk av - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1994-95) IV, l. 

Fritidsfiske nord for 62. breddegrad, regulering av- se FISKE
RIER (1994- 95) Ill, 2. 
og jakt, allmennhetens adgang til - se ST A TSBUDSJET
TET (1994 - 95) Il, 12. 
regulering av - se FISKERIER (1996-97) IV, 3 og 4. 
rettigheter ved- se FISKERIER (1995-96) Ill, l l. 

Fritidsfiskeutvalget, regulering av fritidsfiske - se FISKE
RIER (1995-96) Ill, Il. 

Frivillige organisasjoner, beskatning av kostbesparelse i hjem
met- se SKATTER (1994-95) Il, 2. 
bev. - se MILJØVERN (1993-94) I, l; (1994-95) l, l ; 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
bev. til arbeid tilknyttet integrering og diskriminering- se 
INNVANDRERE (1996-97) Il, 10. 
bev. til opplysningsarbeid (forslag bifalt) - se INNVAND
RERE (1995-96) I, 3. 
bev. til opplysningsarbeid - se INNVANDRERE 
(1996-97) l, 3. 
dagpenger til permitterte i Norges Blindeforbund- se AR
BEIDSVILKAR (1993-94) Ill, 4. 
forslag om stortingsmelding om arbeidsvilkår og økonomi 
-se REGJERINGEN (1995-96) Il, l. • 
godtgjørelse for politivakthold- se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1996-97) Il, 11. 
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hjemmebaserte tjenester i Bærum på anbud til- se SOSI
AL VESEN (1993-94) III, 6. 
i rednin~stjenesten, tilskudd til - se REDNINGSTJE
NESTE (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
inntekter fra automatspill - se LOTTERI OG SPILL 
(1996-97) Il, 2. 
konkurranse med statlige pengespill - se LOTTERI OG 
SPILL (1994-95) Ill, 3. 
Landsforeningen Rettferd for taperne - se SOSIAL VESEN 
(1996- 97) Il , 4 og III , 5. 
nærmiljøpolitikk- se MILJØVERN (1993-94) Il , l. 
praktisenng av lotteriloven overfor - se LOTTERI OG 
SPILL (1996 - 97) Ill , l. 
praktisering av nye retningslinjer for støtte til informa
sjonsvirksomhet- se UTVIKLINGSHJELP (1994- 95) Ill, 
2. 
skattefritak for gaver til - se SKATTEFRADRAG 
(1996-97) Il, 2. 
skr.spm. fra Morten Lund om godtgjørelse for politivakt
hold- se (1996-97) Dok. 15, spm. 2 og 15. 
støtte til fengselsarbeid - se KRIMINALOMSORG 
(1995 - 96) l, I; (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) l , 32. 
u-hjelpsstøtte via - se UTVIKLINGSHJELP (1995 - 96) I, 
l og Il , 5 og 8. 
u-hJelpsstøtte via, hev. - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993 - 94) I , 2; (1994 - 95) I, l ; (1996 - 97) I, 1. 
vilkårene for- se UNGDOMSARBEID (1996-97) Ill , 1. 

Frivillighetssentraler, budsjett se SOSIALVESEN 
(1993 - 94) I , l ; (1994- 95) l, l ; (1995 - 96) l , l ; (1996-97) I, 
1. 
forslag om videreføring av lik statlig støtte (bifalt) - se 
TRYGDER (1995 - 96) Il, 8. 
kriterier for statl ig støtte til - se SOSIAL VESEN 
(1995 - 96) III, 6. 
videreføring av arbeidet med - se SOSIAL VESEN 
(1993 - 94) Il , 2. 

Frost, Oppland fylkeskommune sender uttalelse om vannforsy
ningsproblemer vinteren 1995-96- se NATURSKADER 
(1995- 96) Il , 2. 

Frukt, sprøytemiddelrester i - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996 - 97) Ill, 12 og 14. 

Frynsegoder i arbeidsforhold, beskatning av - se SKATTER 
(1995 - 96) Il, 7. 

Frøiland, Ranveig, utnevnes til energiminister - se REGJE
RINGEN (1996-97) Il, 17. 

Frøya kommune sender skriv vedr. endr. i Stortingets behand
ling av rammene til kommuner/fylkeskommuner - se 
KOMMUNER (1996- 97) Il , 13 . 

FRØY, prosjektet, Hærens sperrestillinger - se RIKSREVI
SJONEN (1993-94) Il, 4. 

Fuglefredningsområde, Tautra med Svaet i Frosta - se NA
TURVERN (1996-97) Ill, 8. 

Fullmaktene - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1993 - 94) Il , 2. 

Fullmakter, bestillings- og tilsagns- - se ST A TSBUDSJET
TET (1996-97) l , 3. 

Fullmaktskomite, valg av medlemmer til den forberedende -
se VALG (1996-97) Il, 4. 

Fundia Norsk Jernverk AlS, investeringer for å sikre syssel
setting - se INDUSTRI (1993-94) III, 1. 
bruk av Rana-milliarden i - se INDUSTRI (1993 - 94) III , 
10. 

FUNKSJONSHEMMEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
Funksjonshemmede barn med foreldre i utenrikstjenesten, til

bud og rettigheter- se UTENRIKSSAKER (1996- 97) I, l . 
behov i transportsektoren - se SAMFERDSEL (1996-97) 
Il, 5. 
forslag vedr. personlige assistenter samt handlingsplan for 
økt yrkesaktivitet (bifalt) - se TRYGDER (1995 - 96) Il, 8. 
handlingsplan for transport av - se SAMFERDSEL 
(1996-97) I, l. 
krav til utforming av teletjenester - se TELEKOMMUNI
KASJONER (1995-96) Il , 5. 
parkering for, skr.spm. fra Lars Sponheim- se (1996- 97) 
Dok. 15, spm. 49. 
prioritet ved opptak i barnehager - se BARNEHAGER 
(1995 - 96) I, l ; (1996 - 97) I, l. 
terapiridning - se HUSDYRBRUK (1996-97) Ill, 6. 

tilrettelegging av Gardermobanen for - se JERNBANER 
(1995-96) Il, 4. 

- se for øvrig FUNKSJONSHEMMEDE 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, trygdeoppgjøret -

se FOLKETRYGD (1993 - 94) Il, 6; (1994-95) Il, 7; 
(1995-96) li, 9; (1996-97) Il, 13. 

Funksjonshemmedes levekår, forslag om stortingsmelding 
se REGJERINGEN (1993-94) Il, 2. 

Funnefoss Kraftverk, skr. spm. fra Eva R. Finstad om vann
føringsdata fra- se (1996-97) Dok. 15, spm. 161. 

Furre-saken, Berge, avgradering av rapport fra Stortingets 
kqntrollutvalg for EOS-tjenestene - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996- 97) Il , 3. 
høring av embetsmenn - se STORTINGET (1996- 97) Il, 
16. 
lel<J<asjer fra overvåkingspolitiet - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) III, 8. 
melding fra Stortingets kontrollutvalg for EOS-tjeneste -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il , 12. 
påstanper om inngripen fra Regjeringens side - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996- 97) Il, 5. o 

redegjørelse av statsministeren -se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1996- 97) Il, 13. 

Furunkulose, dekning av erstatningsoppgjør - se INDU
STRIUTBYGGING (1993 - 94) Il, 3. 

Fusjon, skatteregler for - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1996-97) IV, 1. 

Fv281 Rogaland, Frafjordvegen, forskutteringsadgang for 
Rogaland fylkeskommune - se VEGVESEN (1996- 97) l , 
l. 
Frafjordvegen, utbedring pga. rasfare - se VEGVESEN 
(1995 - 96) l, l. 

Fv332 Todalen, Møre og Romsdal - se VEGVESEN 
(1994-95) I, l ; (1995-96) l , l. 
Møre og Romsdal , omgjøring til riksveg - se VEGVESEN 
(1996-97) l, l. 

Fv344 Hordaland, Stamnes-Eidslandet - se VEGVESEN 
(1996-97) Il , 8. 

FYLKER ........ .. .. . . . .... . ...... ... .... 222 
Fylkeshelsetjenesten, bruk av overføringer i strid med inten

sjonen - se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 9. 
budsjett - se HELSEVESEN (1993 - 94) l , l ; (1994 - 95) l , 
l; (1995 - 96) l, l ; (1996 - 97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; (1996- 97) l , 31. 
endr. budsjett - se HELSEVESEN (1993 - 94) Il, l og 6; 
(1994- 95) Il, 4 og 10; (1995 - 96) Il, 2; (1996-97) Il , 3, 4 
og 21 ; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il , 28. 
økt bev. til pasientbehandling - se STATSBUDSJETTET 
(1994- 95) Il, 12. 

Fylkesinndeling, melding om - se FYLKER (1995-96) Il , 11. 

FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI . . . . . 227 
Fylkeskommuner, forslag om vurdering av eksistensberetti

gelse (ikke bifalt)- se STATSFORVALTNING (1993 - 94) 
Il, l. 

Fylkeslandbrukskontorer, samlokalisering med fylkesmanns
embetet - se LANDBRUK (1993-94) III, 6. 

Fylkeslandbruksstyrer, forslag om endelig avgjørelsesmyn
dighet i konsesjonssaker- se LANDBRUK (1994-95) Il , 
8. 
klageorgan i saker vedr. veger til landbruksformål - se 
LANDBRUK (1996-97) Il, 7 og Ill, 3. 

Fylkeslegeetaten, budsjett 1994 - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l og 2. 

Fylkeslegene, budsjett - se HELSEVESEN (1995-96) I, l ; 
(1996-97) I, l og 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 
32. 

Fylkesmannens landbruksavdeling, budsjett 1997 - se 
LANDBRUK (1996- 97) I, 3; STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) l, 31. 

- EU-utredninger- se FYLKER (1994-95) Ill , 2. 
Fylkesmannsembetene, anmodning om overføring av arbeids

oppgavene ved miljøavdelingen til fylkeskommunen - se 
FYLKER (1995-96) Il, 16. 
budsjett - se FYLKER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) l, l og 3; (1996 - 97) I, 3; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
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endr. budsjett- se FYLKER (1995-96) Il , l ; STATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 
folkevalgt styring av miljøvernavdelinger - se MILJØ
VERN (1995-96) Ill, 3. 
henstilling om å overføre miljøvernavdeling til fylkeskom
munen- se MILJØVERN (1996-97) I, l. 
klageorgan i saker vedr. veger til landbruksformål - se 
FYLKER (1996-97) Il , 4 og Ill, 4. 
omgjøring av sosialhjelpsvedtak i Stavanger kommune- se 
FYLKER (1996-97) III, 3. 

Fylkesskattekontorer, Riksrevisjonens antegnelse til restitu-
sjonskontroll se SKATTEADMINISTRASJON 
(1996-97) Il, 5. 
Riksrevisjonens antegnelser til stedlig kontrollvirksomhet 
-se SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) Il, 3. 

Fylkessykehus, økte rammer 1994- se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 

Fylkesting, kvinnerepresentasjonen i - se LOKALFORV ALT
NING (1994-95) Ill, l. 

Fylkestingsvalg, endr. i lov om- se VALG (1996-97) IV, 2. 
forslag om direkte valg av ordførere og varaordførere- se 
VALG (1994- 95) Il, 2. 
lav valgdeltakelse- se VALG (1996- 97) Il, l. 

Fylkesveganlegg, statstilskudd - se VEGVESEN (1993-94) l, 
l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
utbedring av rustskadde kystbruer - se VEGVESEN 
(1996-97) III, 15. 

Fylkesveger, bev. 1995 tilknyttet flom på Østlandet - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
skriv fra Møre og Romsdal fylkeskommune vedr. statstil
skudd til- se VEGVESEN (1995-96) Il , 9. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996- 97) Il, 9. 

Fylkesveterinæren i Trøndelag, forbud mot sauebeiting i kjer
neområdet for bjørn- se NATURVERN (1995-96) Ill, 9. 

Fyllplasser, energiutnyttelse ved kommunale - se FOR
URENSNING (1996- 97) l, l . 

Fyresvatn, kalking av -se FORURENSNING (1996- 97) Ill, 
21. 

Fyrmuseum, Lindesnes, opprettelse av et nasjonalt- se SIK
KERHET TIL SJØS (1996-97) I, l. 

Fyrstasjoner, værvarsling, bev. 1994 - se VITENSKAP 
(1993-94) I, l. 

Fyrtjenesten, budsjett- se SIKKERHET TIL SJØS (1993 - 94) 
I, 1; (1994 - 95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996- 97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1995- 96) I, 32. 
evaluering av moderniseringsprogram - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1994-95) Ill, 9. 
ubesatte oppsynsmannsstillinger - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 
vedlikehold av stasjoner - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1996-97) Il, 8. 
vurdering av gjennomført vaktnedlegging - se SIKKER
HET TIL SJØS (1996-97) Il, 5. 

Fysioterapeuter, avtale med fylkeskommunen for spesialister
se HELSEPERSONELL (1996-97) Ill, 9. 
avtale om driftstilskudd og takster - se HELSEPERSO
NELL (1993-94) 11, l ; (1994-95) Il, 5; (1995-96) Il, 4; 
(1996-97) Il, 6. 
med avtaleløs privat praksis, trygderefusjon for - se HEL
SEPERSONELL (1993-94) Ill, 11. 
trygderefusjon for privatpraktiserende - se HELSEPER
SONELL (1996 - 97) Ill, 12. 
uten avtale, konsekvenser av refusjonsvedtaket - se HEL
SEPERSONELL (1994-95) l, l; (1995 - 96) l, l. 
uten driftsavtale, bortfall av trygderefusjon - se HELSE
PERSONELL (1996- 97) IV, 2. 

Fysioterapeutloven, endr.- se HELSEVESEN (1993-94) IV, 
3; HØGRE UTDANNING (1994-95) IV, l. 

Fysioterapi, nye studieplasser - se HØGRE UTDANNING 
(1996-97) I, l. 

Fysioterapitjeneste for revmatikere, styrking av - se HELSE
PERSONELL (1993-94) l, l. 

Fødestuer, reduksjon i antall- se SVANGERSKAP (1995 - 96) 
Ill, 4. 

Fødselsmedisin i kirurgers grunnutdanning - se SV ANGER
SKAP (1996- 97) Ill, 3. 

Fødselspenger, budsjett 1994 - se SVANGERSKAP 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
2. 

endr. budsjett - se SVANGERSKAP (1993-94) Il, 2; 
(1994-95) Il, l ; (1995-96) Il, l ; (1996-97) Il, l. 
endr. i vilkår ved sykdom - se SVANGERSKAP 
(1993-94) IV, l. 
fars manglende rett til- se FAMILIE (1993-94) Ill, 9. 
fleksible regler for uttak av fedrekvote - se SV ANGER
SKAP (1996-97) Ill , 4. 
heving av engangsstønad - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27 . 
rettigheter under utdanningspermisjon - se SVANGER
SKAP (1994- 95) Ill, 7. 
rettigheter ved flerbarnsfødsel og under utdanningspermi
sjon - se SVANGERSKAP (1995-96) l, l. 
tll fedre uavhengig av mors stillingsbrøk (forslag bifalt) -
se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
til fedre uavhengig av mors stillingsbrøk- se ST ATSBUD
SJETTET (1996- 97) Il, 28; SVANGERSKAP (1996 - 97) 
Ill, 5. 

Fødselspermisjon, alternativ med 70 uker og 60 pst. lønnskom
pensasjon - se SVANGERSKAP (1996-97) I, 2. 
endr.- se FAMILIE (1993-94) IV, 5. 
utvidelse ved flerbamsfødsel - se SVANGERSKAP 
(1995-96) I, l. 

Fødselsstipend, tap ved for tidlig fødsel- se STUDIEFINAN
SIERING (1996 - 97) III , 2. 

Føflekkreft, forskningsprosjekt ved Telemark Sentralsykehus
se SYKDOMMER (1996-97) Ill, l. 

Førde Internasjonale folkemusikkfestspel , bev. 1996 - se 
KUNST (1995 - 96) I, 3. 

Førde trygdekontor, strid med Sentralsjukehuset i Sogn og 
Fjordane om refusjon for computertomografi - se TR YG
DER (1993- 94) Ill , 2. 

Førerkort, alderskravet til klasse C/CE- se VEGTRAFIKK 
(1996-97) Il, 2. 
forslag om innskjerping av hjemmel for utsatt adgang ved 
kriminalitet- se RETTSVESEN (1993 - 94) Il, 3. 
førstehjelpsopplæring- se VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, 
5. 
klasse B, nye regler for bilføreropplæringen - se VEG
TRAFIKK (1993-94) Il , l, (1993-94) IV, 2. 
klasse CE, skr.spm. fra Terje Sandkjær om aldersgrense 
se (1996-97) Dok. 15 , spm. 61. 
merutgifter 1993 til endr. av - se VEGVESEN (1993 - 94) 
Il, l. 
opplæring for klasse B - se VEGVESEN (1993 - 94) I, l. 
sperrefrist og klageinstans - se VEGTRAFIKK (1994-95) 
IV, l. 
varig sperrefrist for tidligere rusmiddelmisbruker - se 
VEGTRAFIKK (1995-96) Ill, 6. 

Føringstilskudd til kystfiskere, fordeling av - se FISKERIER 
(1995-96) Ill, 8. 

Førkrigsboliger, forslag om begrensning i husleieøkning- se 
BOLIGBYGGING (1995 - 96) IV, l. 

Førskolelærere, adgang til å søke etter personer uten godkjent 
utdanning som pedagogiske ledere - se BARNEHAGER 
(1994-95) Il , 3. 
antall barn pr pedagogisk leder - se BARNEHAGER 
(1994-95) Il, 4. 
behov i og med innføringen av skolestart for 6-åringer - se 
HØGRE UTDANNING (1993-94) Ill, 6. 
bemanningskrav- se BARNEHAGER (1996-97) Ill, 5 og 
6. 
bestemmelser i bemanningsnorm for barnehager vedr. 
arbeid med funksjonshemmede - se BARNEHAGER 
(1994-95) Il, 6. 
fjernundervisningsopplegg for - se SKOLER (1993 - 94) 
Ill, 28. 
forslag om dekning av behov- se SKOLER (1994-95) I, l. 
handlingsplan for økt dekning (forslag bifalt)- se SKO
LER (1996-97) I, l. 
handlingsplan for økt dekning - se BARNEHAGER 
(1995-96) Il, 3; (1996-97) Il, 4; SKOLER (1995-96) Ill, 
20. 
utdanningsplan samsvarende med mål om full barnehage
dekning - se HØGRE UTDANNING (1994- 95) Il, l. 

Førskolelærerutdanning, Høgskolesenteret på Kjeller, ev. stu
dietilbud- se HØGRE UTDANNING (1996-97) I, l. 
kapasitet og behov- se HØGRE UTDANNING (1996-97) 
Ill, 10. 
omfanget av estetiske fag - se HØGRE UTDANNING 
(1994-95) Ill, 3. 
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Førstegangstjenesten, endret tjenestemønster- se MILITÆRT 
PERSONELL (1996-97) I, l. 
fastsettelse av - se MILITÆRT PERSONELL ( 1993-94) I, 
1; (1994-95) l, l. 
inntaksomfang og tjenestealternativer - se MILITÆRT 
PERSONELL (1995- 96) I, l. 
ulik total tjenestetid for heimevernsmannskaper pga. ulik 
varighet av - se MILITÆRT PERSONELL (1994-95) Ill, 
l. 
studiepoeng- se HØGRE UTDANNING (1996- 97) li, 10. 

Førstehjelp i bilføreropplæringen - se VEGTRAFIKK 
(1994-95) III, 5. 
bedre utdanning for helsepersonell - se UTDANNING 
(1995 - 96) Ill, 6. 

Førtidspensjon, ansatte i NSB- se JERNBANER (1993-94) I, 
l. 
ansatte i NSB og overtallige fra spesialskoler - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1993 - 94) Il, 3. 
ansatte i Postverket - se POST (1993-94) I, 1. 
ansatte ved NS Sydvaranger - se ST A TSBEDRIFTER 
(1993 - 94) Il, 9. 
ansatte ved Vinmonopolet- se ALKOHOL (1993 - 94) l, l. 
for bønder, henstilling om- se LANDBRUK (1996-97) Il, 
6. 
for langtidsledige over 60 år, forslag fra Sp ikke bifalt- se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 3; TRYGDER 
(1994- 95) Il , 8. 

Førtidspensjonering av sivilt ansatte i Forsvaret - se FOR
SVAR (1995 - 96) Il , 2. 

GA-trafikk, Fornebu som flyplass for allmennflyging - se 
LUFTFART (1996- 97) Il, 6. 

Gaborone, Botswana, nedlegging av ambassade - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Il , 7. 

Galleri F 15, Moss, status som knutepunktinstitusjon - se 
KUNST (1993-94) Ill, 3. 

Gallerier og museer, tilsetting av en sentral sikkerhetssjef for
se KULTURVERN (1993-94) Ill, 9. 

Gambe, Tendai, søknad om utvidet oppholdstillatelse - se 
INNVANDRERE (1994-95) Ill, 29. 

Gambia, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 
SKA TTEAVTALER (1993-94) Il, 3, (1994-95) Il, 3. 

Gamle Oslo, Utlendingsdirektoratets leie av 110 boliger til 
flyktningmottak - se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 16. 

Gamlebyen i Oslo, bev. til middelalderpark og -museum - se 
KULTURVERN (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l , 31. 
byfornyelse og leietakeres rettigheter - se BOLIGBYG
GING (1996-97) Ill, 5. 
forslag om å legge Gardermobanen i tunnel - se JERN
BANER (1994-95) 11, 5. 
middelalderprosjektet, anmodning om en samordnet plan
se KULTURVERN (1996-97) l, 2. 
nedleggelse av DnB-filial- se BANKER (1995-96) Ill, 4. 
prosjektering av jernbanetunnel - se STA TSBUDSJET
TET (1994- 95) 11 , 12. 
støy i forbindelse med Gardermobanen - se JERNBANER 
(1994-95) Ill, 9. Il, 13 og 16. 
tunnel for Gardermobanen- se JERNBANER (1995-96) 
Ill, 7, 15 og 17; (1996- 97) Il, 6. 

Gamvik kommune, seksåringer i internatskole - se GRUNN
SKOLE (1994- 95) III, 10. 

Gang- og sykkelveger, bygging av - se VEGVESEN 
(1996- 97) Il, 9. 
interp. om trafikksikkerhet- se VEGVESEN (1995 - 96) Il, 
3. 
statlig ansvar- se VEGVESEN (1993 - 94) I, l; (1994-95) 
I, l. 
tiltak i nærmiljøet- se MILJØVERN (1993 - 94) 11, l. 

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK), budsjett- se 
UTENRIKSHANDEL (1993-94) I, l; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, 3; (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I , 32. 
budsjettoppsett for garantiordninger, endring - se ST ATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31; (1996- 97) Il, 12. 
endr. i garantiordning tilknyttet utviklingsland- se UTEN
RIKSHANDEL (1995 - 96) Il, 9. 
garantiordninger tilknyttet fornying av den russiske fiske
flåten - se UTENRIKSHANDEL (1995 - 96) Ill, 2. 
overgang til forvaltningsbedrift - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 4. 

stats garanti for nye tilsagn og gammelt ansvar- se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
virksomhet 1992- se UTENRIKSHANDEL (1993-94) Il, 
2. 
økning av rammene- se UTENRIKSHANDEL (1994-95) 
Ill, 17. 

Garantier under Utenriksdepartementet - se UTENRIKSSA
KER (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996- 97) I, 1; UTENRIKSHANDEL (1995-96) l, 3; 

Garantiinntekter for kunstnere, budsjett - se KUNST 
(1993-94) I, 3; (1994-95) I, 2; (1995 - 96) I, 3; (1996-97) 
I, 3. 
forslag om å vurdere kvotefordeling (bifalt) - se KUNST 
(1996-97) Il, l. 

Garantikassen for fiskere, overføring av ansvar for pensjons
try~den- se FISKERE (1994- 95) IV, l. 

Garantilottordningen for fiskere, henstilling om endr. i for
skriftene - se FISKERIER (1996-97) Il, 10. 

Garantiordning for næringslivsengasjement i u-land, endr. i -
se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 9. 

Gardermobanen, anleggskostnader for - se JERNBANER 
(1995-96) JII, Il; (1996- 97) Ill, 8 og 15. 
berørte boliger ved ulike støygrenser for - se JERN
BANER (1993-94) Ill, 13 . 
billettpriser- se JERNBANER (1996-97) li, 8 og III, 20. 
budsjett- se JERNBANER (1994 - 95) l, l; (1995-96) I, l ; 
(1996- 97) I , l og 2. 
detaljplanlegging av trase etter forslag forkastet av kom
munene - se JERNBANER (1994-95) III, 2. 
dobbeltspor Gardermoen-Eidsvoll - se JERNBANER 
(1996-97) III, 6. 
endr. budsjett - se JERNBANER (1994-95) li , 3; 
(1995 - 96) Il, l og 4; (1996-97) Il, 4. 
forbindelsesspor til Hovedbanen - se JERNBANER 
(1996- 97) Il, 9. 
forsert utbygging til Eidsvoll - se JERNBANER 
(1993-94) I, l. 
forslag om tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo- se JERN
BANER (1994-95) Il, 5. 
forslag om tunnel gjennom Lillestrøm - se JERNBANER 
( 1994- 95) Il, 6. 
framdriften av- se JERNBANER (1994-95) III, 17. 
innsjekking på OsloS m.v. - se JERNBANER (1996-97) 
Ill, 18. 
investeringsrammer og fremdriftsplan for planbehandling 
og regulenngsplaner- se JERNBANER (1993-94) Ill, 9. 
jernbanetunnel fra Etterstad- se JERNBANER (1995-96) 
Ill , 7. 
konflikt vedr. Romeriksporten - se JERNBANER 
(1996- 97) III, 14. 
konsekvensutgreiing om tunnel - se JERNBANER 
(1995-96) III, 17. 
konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen 
i Oslo- se JERNBANER (1996- 97) Il, 6. 
konsulentrapporter om tunnel - se JERNBANER 
(1995 - 96) III, 15. 
lokalbefolkningens bruk av - se JERNBANER (1996-97) 
Ill, 13. 
overskridelser av støygrenser ut fra økonomiske betrakt
ninger- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 30. 
parkeringsplass ved flytogterrninalen på OsloS- se JERN
BANER (1996-97) Ill, 2. 
planer om parkeringshus ved terminalen til - se JERN
BANER (1995-96) Ill, 2. 
refusjon av merverdiavgift og redusert låneramme - se 
JERNBANER (1994-95) li, l. 
samlokalisering med Hovedbanen gjennom Sørum og Ul
lensaker- se JERNBANER (1994-95) Ill, 8. 
sprenging av tunnel under Hellerud - se JERNBANER 
(1995-96) Ill, 16. 
støy i Gamlebyen i Oslo- se JERNBANER (1994-95) Ill, 
9, Il , 13 og 16. 
støyskjerming ved Lillestrøm - se JERNBANER 
(1995-96) Ill, 12. 
trinnfrie vogner på- se JERNBANER (1995-96) Ill, 13. 
tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo og Lillestrøm-området 
se JERNBANER (1993-94) Ill, 10. 
tørrlegging av vann i Østmarka - se JERNBANER 
(1996-97) III, 12. 
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vedlikeholdskontrakt for flytog - se JERNBANER 
(1996-97) Ill, 17. 

Gardermoen, analyse over grunnvannsforurensning - se 
LUFTFART (1994-95) Ill, 5. 
bindingstid ved makeskifte på - se LANDBRUK 
(1995-96) Ill, 3. 
bruk av bioenergi på hovedflyplassen - se ENERGI 
(1995-96) I, l; LUFTFART (1994-95) Ill , 6; (1995-96) 
Ill, l; (1996- 97) I, l og Ill, 16. 
bruk av en bevaringsverdig offisersmesse ved flysamlingen 
på- se FORSVAR (1995 - 96) Ill, 7. 
erstatning til grunneiere ved bygging av hovedflyplass - se 
LUFTFART (1993-94) Il, 4; (1993 - 94) Ill , 14, 18 og 28. 
erstatning til grunneiere ved ekspropriasjon - se LUFT
FART (1995 - 96) Ill, Il, (1996-97) Il, 9. 
erstatningsbeløp ved avståelser av landbruksareal - se 
LANDBRUK (1995-96) Ill , 2. 
flysamling, bygging av nye fasiliteter - se FORSVAR 
(1996-97) 1, l og Il, lO; STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 
forslag om billighetserstatninger - se LUFTFART 
(1994-95) li , l. 
Forsvarets relokalisering - se FORSVAR (1993 - 94) Il , 1; 
FORSVARSMATERIELL (1994-95) Il, 6. 
Forsvarets relokalisering, ivaretakelse av prosjektorganisa
sjonens kompetanse- se FORSVAR (1996-97) Ill, 3. 
framdrift i utbygging av hovedflyplass - se LUFTFART 
(1993 - 94) Ill , 17; (1995-96) Ill , 8; (1996 - 97) Ill , 15. 
helsemessige konsekvenser ved hovedflyplassen på - se 
HELSEVESEN (1995-96) Ill, 6. 
hotell i terminalområdet - se LUFTFART (1995-96) Il , 4. 
innlemming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PER
SONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 
integrering av regionene Fornebu og Gardermoen i - se 
LUFTFART (1995-96) li , 4. 
kjøp av boliger nær flyplassen- se LUFTFART (1994-95) 
Ill , 7. 
kollektivtransport og økonomisk utvikling - se LUFT
FART (1996- 97) Il, lO. 
konsekvenser for regionale flyplasser av underskudd - se 
LUFTFART (1994-95) 111, lO. 
kunstnerisk utsmykning- se LUFTFART (1996-97) Ill, 
Il. 
landbruksvirksomhet i området Brudalen- Røgler - se 
LUFTFART (1996-97) Ill , 17. 
makeskifte- se LUFTFART (1996- 97) Ill, 18 og 19. 
makeskifte, henstilling vedr.- se SKOGBRUK (1996-97) 
I, l. 
makeskifte, skr.spm. fra Eva R. Finstad - se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 120. 
miljøhensyn samt kunstnerisk utsmykning - se LUFT
FART (1995-96) l, l. 
nattåpen flyplass - se LUFTFART (1994-95) Ill, 9, 
(1995-96) Il, 2. 
nattåpen flyplass, skr.spm. fra Eva R. Finstad - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 146. 
nytt tollbygg - se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
skr.spm. fra Anne Enger Lahnstein om miljø- og helsepro
blemer vedr. hovedflyplassen - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 85 . 
statlig lånetilsagn - se LUFTFART (1993-94) l, l ; 
(1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l. 
tilbakeføring til Kongsberg kommune av Det Kgl. Maga
zinhus på - se KULTURVERN (1993-94) Ill, l. 
transport av drivstoff til hovedflyplassen på - se LUFT
FART (1995-96) Ill, 6. 
utbyggingsframdrift- se LUFTFART (1995-96) Ill , 8. 
valg av hovedinnflygningstrase - se LUFTFART 
(1993-94) Ill, 6. 

Gardermoen-Grua, trase for Rv 35 - se VEGVESEN 
(1996- 97) Ill , 17. 

Gardermoprosjektet, kvalitetsrevisjon av grunnervervet - se 
LUFTFART (1996-97) III , 2. 
lån- se LUFTFART (1993-94) I, l; (1994- 95) Il, l. 

Gardermoutbyggingen, budsjett - se FORSVAR (1993-94) I, 
l ; (1994 - 95) I, l ; (1995 - 96) l, l; (1996-97) I, l. 

- endr. budsjett - se FORSVAR (1995-96) Il, 2; (1996- 97) 
Il , l. 
flytting av stillinger innen budsjettet - se MILJØVERN 
(1994-95) I, l. 
inntektsmålsetting ved salg av Forsvarets arealer og eien-

dommer - se RIKSREVISJONEN (1996- 97) Il, lO. 
Gass, i ferger, prøvedrift for Boknafjord-sambandet og igang

setting av andre forsøksprosjekter - se FERGER 
(1995-96) I, l os Il, 2; (1996- 97) l, l og Il , l. 
i ferger, prøvednft for Boknafjord-sambandet - se OLJE
OMSETNING (1994-95) Ill, 3. 
i samferdselssektoren, avgiftsbelegging - se OLJEOM
SETNING (1996-97) Ill, 3. 
i transportsektoren, bruk av- se VEGVESEN (1996-97) 
Il, 9. 
melding om bruk i Norge - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) 11 , l. 
nytt transportsystem for naturgass til Frankrike- se OLJE
OMSETNING (1994-95) 11 , 2. 
som drivstoff for busser og lastebiler - se SAMFERDSEL 
(1995-96) I, l. 
som drivstoff for ferge Arsvågen-Mortevika - se FERGER 
(1993-94) Ill, 2. 
transportvilkår - se OLJEUTVINNING (1993-94) Il, 3. 
utvinning og transport- se OLJEUTVINNING (1995 - 96) 
li, 5. 

Gassalg, inngåelse av nye kontrakter - se OLJEOMSETNING 
(1993-94) Il, l. 
norsk produsentsamarbeid med Russland og Algerie - se 
OLJEOMSETNING (1996 - 97) Ill , Il. 
tapte inntekter ved traseløsning for Zeepipe 11-B - se 
OLJEOMSETNING (1994-95) Ill, l. 

Gasskraft, eksport til kontinentet - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Ill, 6. 
garantier ved eksport til Sverige og Finland- se OLJEOM
SETNING (1995-96) III, 3. 

Gasskraftverk, alternative energikilder til - se OLJEOMSET
NING (1995 - 96) Ill, 5. 
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet - se OLJE
OMSETNING (1995-96) III, 4. 
behandlingsorgan for søknad om C02-utslipp - se OLJE
OMSETNING (1996-97) Ill , 18. 
bygging av flere - se OLJEOMSETNING (1996- 97) Ill , 
12 og 15. 
bygging av flere, skr.spm. fra Kristin Halvorsen - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 130. 
C02-avgift for- se OLJEOMSETNING (1995-96) Ill, 2. 
COrutslipp ved bygging av - se OLJEOMSETNING 
(19~5-96) Ill, l; (1996-97) Ill, 2. 
forslag om at konsesjon forelegges Stortinget - se OLJE
OMSETNING (1996-97) IV, 1. 
forslag om juridisk gjennomgang av Regjeringens og Stor
tingets saksbehandling - se OLJEOMSETNING 
(1996-97) Il, 8. 
forslag om utsettelse av bygging av - se OLJEOMSET
NING (1996- 97) Il , 5. 
klagesak vedr. konsesjon for - se OLJEOMSETNING 
(1996-97) Ill, 6. 
melding om bruk av naturgass i Norge- se OLJEOMSET
NING (1995-96) Il, l. 
NOx-utslipp- se ENERGI (1996-97) Ill, 3. 
Næringsdepartementets håndtering av forskningsrapporter 
-se OLJEOMSETNING (1996- 97) Ill , 16 og 17. 
Næringsdepartementets håndtering av forskningsrapporter, 
skr.spm. fra Erik Solheim- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 
149. 
på Kollsnes og Kårstø, bygging av - se OLJEOMSET
NING (1995 - 96) Il, 3. 
på Kårstø, Suldal kommune sender uttalelse - se OLJE
OMSETNING (1995-96) Il , 2. 
på Tjeldbergodden, Møre og Romsdal fylkeskommune 
sender uttalelse- se OLJEOMSETNING (1995-96) 11, 4. 
Regjeringens handlemåte overfor Grønn skattekommisjon 
-se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 10. 
sivil ulydighet - se NATURVERN (1996-97) lll , 14. 
skr.spm. fra Erik Solheim om dekning av innenlandsk for
bruk- se (1996-97) Dok. 15, spm. 156. 
skr.sprn. fra Kristin Halvorsen om kraftsalgsavtaler - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 129. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om bruk av Forsvaret ved de
monstrasjoner- se (1996-97) Dok. 15, spm. 121. 
spørsmålet om bygging av - se OLJEOMSETNING 
(1994-95) Il, l. 

Gasslekkasjer, bedring av flensteknologi etter - se OLJEUT
VINNING (1995 - 96) Ill , 2. 

Gassmarkedsdirektiv, påvirkning av og krav til EUs - se 
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OLJEOMSETNING (1996-97) IJI, 5. 
Gassressurser, interp. om forvaltning av - se OLJE (1996-97) 

Il, 3. 
Gassrørledning til Frankrike, NorFra-avtalen - se OLJEOM

SETNING (1996- 97) Il, 7. 
til Tyskland, Europipe Il - se OLJEOMSETNING 
(1996-97) Il, 3. 
til Østlandet - se OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, 4. 

Gassturbiner, kostnadsoversikt og elektrifisering (forslag 
bifalt) - se ENERGI (1996- 97) Il, 10. 

Gatekjøkken, kontroll med matkvalitet - se FOLKEHELSE 
(1995 - 96) Ill, l. 

GATS, Generalavtalen om handel med tjenester, protokoll om 
grunnleggende teletjenester - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1996-97) Il, l. 
utenlandske finansinstitusjoners adgang til å etablere filia
ler i Norge- se FINANSER (1995 - 96) Il, 2 og IV, 2. 

GA TT, endr. i tolltariffen som følge av Uruguay-runden - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1994-95) Il, 2. 
resultatet av Uruguay-runden - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1993-94) Il, 3; (1994-95) Il, l. 
underordning av USAs lovgivning under regelverket i 
WTO - se ØKONOMISK SAMARBEID (1993-94) Ill, 3. 

GA TT -avtalen, forhandlinger med Sverige om tollreduksjon 
etter - se ØKONOMISK SAMARBEID (1994-95) III, 3. 
norsk oversettelse av - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1993 - 94) Ill, l. 
omorganisering av Statkoms forretningsdel som følge av 
se LANDBRUKSPRODUKTER (1994 - 95) l, 2. 
praktisering av importvernet - se UTENRIKSHANDEL 
(1994 - 95) lll, 16. 
tilpassing til tollbasert importvern - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994- 95) IV, 2. 
tollfrie kvoter for fiskeeksport til tidligere EFTA-land - se 
UTENRIKSHANDEL (1994-95) Ill , 3. 
USAs importforbud for selskinn- se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1995-96) Ill, 2 . 
ønske om a bringe miljø, arbeidsmiljø og faglige rettigheter 
inn i - se ØKONOMISK SAMARBEID (1993-94) lll, 5. 

GA TT -forhandlingene - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1993 - 94) Il, l. 

Gaula, justering av vegprosjekt ved Melhus - se VEGVESEN 
(1996-97) l, l og Ill, 9. 

Gaularvassdraget, kompensasjon for ikke-utbygging - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, l. 
trusler mot verneverdien - se NATUR VERN (1996- 97) Il, 
3. 

Gaupe, forebyggende tiltak mot skader på bufe - se NATUR
VERN (1994-95) Ill, 12. 
melding om rovviltforvaltning - se NATURVERN 
(1996- 97) Il, 6. 
økende bestand på Sør-Vestlandet - se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 5 og 7. 

Gaustad, statens tilsidesettelse av reguleringsplan for nytt 
Rikshospital på- se SYKEHUS (1993-94) Ill, 15. 

- statlig overtakelse av planarbeid for nytt Rikshospital på
se SYKEHUS (1993-94) Ul, 4 . 

Gaustad sykehus, forslag om kommisjon til å granske Jukle
rød-saken- se SYKEHUS (1995-96) Il, 8. 

Gaver til frivillige organisasjoner, skattefritak- se SKA TIE
FRADRAG (1996- 97) Il, 2. 

Gaza, åpning av palestinske områder - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Ill, 21. 

Gazprom, ønske om norsk deltakelse i gassprodusentorganisa
sjon - se OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, 11. 

Gebyr ved for sen innsendelse til Brønnøysundregistrene, 
effektivisering av innkrevingen - se RETTSVESEN 
(1993-94) IV, 2. 

Gebyrhjemmel i forurensningsloven- se FORURENSNING 
(1994-95) l , l. 

Gebyrstipend for humanistiske fag og en prosentmodell for til
deling - se STUDIEFINANSIERING (1996-97) Il, 4. 
til utenlandsstuderende - se STUDIEFINANSIERING 
(1993-94) I, 1; (1994- 95) I , l. 

Geilo Røde Kors, skr.spm. fra Hall~ Berg om motstand mot 
redningsøvelser- se (1996-97) Dok. 15, spm. 54. 

Geilomo barnesykehus, folketrygdfinansienng m.v. - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) l, 32. 
folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inntakskomite 
-se SYKEHUS (1995-96) I, l. 

forslag om folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inn
takskomite- se SYKEHUS (1994-95) Il, 6. 

- ubenyttet kapasitet- se SYKEHUS (1994-95) l, l. 
Geiranger, utbedring av rv60 i Hellesylt og rv63 i - se VEG

VESEN (1993 - 94) l , l. 
Genbank for laks og aure i Eidfjord - se NATURVERN 

(1993-94) I, l. 
General Agreement on Trade in Service - se GA TS. 
Generasjonsregnskap- se STATSBUDSJETTET (1994- 95) 

I, 2; (1995 - 96) I, 2 og 34; (1996-97) I, 2. 
Genetikk, medisinsk, forslag vedr. differensierte takster for 

laboratorieundersøkelser ved poliklinikker (bifalt) - se 
HELSEVESEN (1996-97) I, l. 

Genteknologi, behov for styrt og kontrollert bruk av- se HEL
SEVESEN (1994-95) I, l. 
behov for styrt og kontrollert bruk av - se HELSEVESEN 
(1995-96) l, l. 
etisk forsvarlig bruk av - se HELSEVESEN (1996-97) I, l. 
etiske og milJømessige sider ved kloning - se VITEN
SKAP (1996- 97) Il , 6. 
forslag om forbud mot enstemmig bifalt - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996 - 97) Il, 14 og 15. 
forslag om obligatorisk merking av modifiserte matvarer 
(bifalt)- se EFTA/EU (1995 - 96) 11, 2. 
forsøksprosjekt ved hjernesvulst - se HELSEVESEN 
(1995 -96) Ill, 31. 
i matvareproduksjon se FORBRUKERSAKER 
(1995-96) Il, 6 og 9. 
kloning av mennesker - se VITENSKAP (1996-97) Ill , 3. 
merking av genmodifiserte matvarer - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995 - 96) III, 15; (1996 - 97) IL l og Ill, 6, 
10, ll og 14. 
modifisering av mais - se EFTNEU (1996 - 97) Ill , 3. 
regelverk for genmodifiserte matvarer - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1996- 97) Il, 2. 
skr.spm. fra Kristin Halvorsen om forbud mot genmanipu
lerte produkter med antibiotikaresistens - se (1996- 97) 
Dok. 15, spm. 157. 

Genteknologiloven, endr. i - se VITENSKAP (1995-96) IV, l. 
forskrifter for behandling av nakent DNA - se VITEN
SKAP (1995 - 96) li, 4 . 
regler for bruk av nakent arvestoff (DNA) - se VITEN
SKAP (1995 - 96) Il, 3; (1996-97) Il , 4. 

Genterapi, lov om medisinsk bruk av bioteknologi- se SVAN
GERSKAP (1993-94) IV, 2. 

Gentester, utførelse ved private klinikker - se SYKEHUS 
(1996-97) lll, 9. 

- av kjønnstilhørighet - se VITENSKAP (1996-97) IV, l. 
Gerhard Schøning skole, ev. status som statlig voksenopplæ

ringsinstitusjon - se VOKSENOPPLÆRING (1995 - 96) I, 
l. 
ev. status som statlig voksenopplæringsinstitusjon - se 
VOKSENOPPLÆRING (1996-97) I, l. 

Geriatri, tilleggsbev. til forskning - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il , 15. 

Gerontologisk institutt - se Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA). 

- budsjett- se ELDREOMSORG (1993 - 94) l, l; (1994 - 95) 
I , l ; (1995 - 96) I, l. 
endr. budsjett 1996- se ELDREOMSORG (1995-96) Il, 2. 

Gevinstbeskatning, unntak for realisasjonsgevinst ved innløs
ning av festetomter- se BYGNINGSVESEN (1996 - 97) 
IV, l. 

Gevær i lokomotiver til bruk ved dyrepåkjørsler - se JERN
BANER (1996- 97) Ill, 12. 

Gholam-saken, utsendelse av familie til Pakistan - se INN
VANDRERE (1996- 97) Ill, 10, 11 og 12. 

GIEK- se Garanti-Instituttet for Eksportkreditt. 
Giftinformasjonssentralen, budsjett - se HELSEVESEN 

(1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
l. 

Gildeskål kommune sender uttalelse om kommuneøkonomien 
-se KOMMUNER (1993-94) Il, 11. 

Gipsmakerfaget, særordning i forhold til Reform 94- se SKO
LER (1993 - 94) Ul, 31. 

Giske kommune sender uttalelse om flerbrukshelikopter på 
Vigra- se KOMMUNER (1993-94) Il, 5. 

Giverhaug, Lisbeth, Otta, klage ved folkeavstemningen - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1994-95) Il, 5. 

Gjeldsbrevloven, endr. - se SJØFART (1993 -94) IV, 2. 
Gjeldsforhandlinger, utlevering av personopplysninger fra so-
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sialkontorer ved- se PERSONVERN (1993-94) Ill, 9. 
Gjeldslettetiltak, bistandspolitisk redegjørelse - se UTVIK

LINGSHJELP (1996-97) Il, 7. 
budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1993 - 94) l, 2; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, l; 
(1995-96) Il, l; (1996-97) Il, 3. 
for Tanzania og Zambia 1993- se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) Il, l. 
for Zambia- se UTVIKLINGSHJELP (1993 - 94) Il, 6. 
forslag fra Verdensbanken om et fond for de fattigste utvik
lingslandene- se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Ill, l. 
forslag om ettergivelse av lån - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) Il, 2. 
melding om norsk politikk overfor utviklingsland - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 5. 
salg av deler av IMFs gullbeholdning- se UTVIKLINGS
HJELP (1994- 95) Ill, 9. 

Gjeldsordning for beboere i sameier omfattet av byfornyelses
vedtak- se BOLIGBYGGING (1994-95) Il, 2; (1995-96) 
I, l og Il, l. 
for borettslag omfattet av byfornyelsesvedtak- se BOLIG
BYGGING (1993 - 94) Il, 2 og IV, l; STATSBUDSJET
TET (1993-94) I, 2, lO og 34. 
for borettslaget Markveien 9 i Oslo- se BOLIGBYGGING 
(1994-95) Ill, 2. 
mellom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og 
Notabene Music Company ANS - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 3. 

Gjeldsordningsloven, frivillige utenomrettslige gjeldsordnin
ger- se FORBRUKERSAKER (1995-96) Ul, 4. 
nedbetalingstid for skatte- og avgiftskrav - se FORBRU
KERSAKER (1994 - 95) Ill , 2. 
oppsigelse av fagforeningsmedlemskap - se FORBRU
KERSAKER (1994 - 95) Ill, 4. 
praksis for fastsettelse av utgifter for barn- se FORBRU
KERSAKER (1993-94) III, 2. 
undersøkelse vedr. forvaltning av (ikke beh.) - se FOR
BRUKERSAKER (1996-97) Il, 20. 
utviklingen av inngåtte avtaler under - se FORBRUKER
SAKER (1993 - 94) Ill, 6. 

Gjeldsordningssaker, saksbehandlingstid for- se FORBRU
KERSAKER (1995 - 96) Ill, 6. 

Gjeldsproblemer, forslag om Husbankens sanering av felles
gjeld i borettslag (trukket tilbake)- se BOLIGBYGGING 
(1993-94) Il, l. 
i Afrika- se UTVIKLINGSHJELP (1993 - 94) Il, 4. 
tiltak mot- se FORBRUKERSAKER (1993-94) I, l. 

Gjeldssanering, endr. i Husbankloven til å gjelde byfornyede 
borettslag omdannet til sameier - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1995-96) IV, l. 
etter byfornyelse- se BOLIGBYGGING (1996-97) IV, l; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
for tidligere borettslagsandelshavere etter byfornyelse, 
individuell - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
søknadsfrist for byfornyelsesofre - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1994- 95) Ill, 2. 
tilskudd til fond for borettslag - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) Il, 7. 

Gjenor.ptakelse av incestsaker- se DOMSTOLER (1994-95) 
11,1. 

Gjenopptakelsesbegjæringer for sivile saker, forslag om 
adgang til- se DOMSTOLER (1994-95) IV, l. 
forslag om klagerett for- se DOMSTOLER (1994-95) Il, 
3. 

Gjenopptakelsesdomstol- se DOMSTOLER (1994- 95) I, l. 
Gjerstad kommune, prisfastsetting ved salg av prestegård- se 

DEN NORSKE KIRKE (1995-96) Ill, l. 
Gjess, anmodning om oppfølging av handlingsplan for forvalt

ning- se NATURVERN (1996-97) I, l. 
handlingsplan for forvaltning - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) 11, 28. 

Gjesteelexrefusjon for elever i videregående skoler - se VIDE
REGAENDE SKOLER (1994-95) Ill, 4. 

Gjestepasientordningen, forslag om å erstatte- se HELSEVE
SEN (1994-95) Il, 7. 
forsøk med alternativ stykkprisfinansiering - se HELSE
VESEN (1994 - 95) I, l. 
konstitusjonelle antegnelser til fylkeskommunenes betaling 
-se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 

Gjærevoll, Olav, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 

32- 33 (6.10.94). 
Gjødsel, skr.spm. fra Syver Berge om natur- - se (1996-97) 

Dok. 15, spm. 70. 
Gjødsel og jordforbedringsmidler, endr. i lov om handel med 

-se LANDBRUKSPRODUKTER (1996 - 97) IV, 3. 
Gjøvik, overføring av postsortering til Hamar - se POST 

(1995-96) Ill, l. 
Gjøvik kommune, oppsigelse av leiekontrakt med kioskeier i 

henhold til avtale med LOOC - se KOMMUNER 
(1993-94) Ill, 15. 

Gjøvikbanen, anmodning vedr. dieselkrengetog - se JERN
BANER (1996-97) Il, 8. 
- servicenivå for dagpendlere - se JERNBANER 
(1993-94) Ill, 6. 

Glassgjenvinning ved Moss Glassverk, investeringsstøtte 1996 
-se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
ved Moss Glassverk, rammebetingelser - se INDUSTRI 
(1996- 97) Ul, 21. 
støtte for sikring av nasjonalt system - se ST ATSBUD
SJETTET (1994-95) l, 27. 
ved Moss Glassverk, mulighet for videre drift- se INDU
STRI (1994-95) Ill, 6. 

Glattcelle ved arrestasjon og varetekt - se FENGSLER 
(1995-96) Ill, 6. 

Glattkjøringsbaner for tyngre kjøretøy, lokalisering i Nord
Norge- se VEGVESEN (1995 - 96) I, l. 
etablering av- se VEGVESEN (1993-94) I, l. 

Glattkjøringsopplæring for tyngre kjøretøy, vurdering av 
kursopplegg- se VEGVESEN (1996- 97) I, l. 

Glideskala, økt deltakelse i enkelte felt - se OLJEUTVIN
NING (1994-95) Il, 3. 

Glistrup, Mogens, sikring av ytringsfrihet - se MENNESKE
RETTIGHETER (1993-94) Ill, l og 3. 

Glittre lungesykehus, folketrygdfinansiering og medisinsk
faglig inntakskomite - se HELSEINSTITUSJONER 
(1995 - 96) I, 2. 
forslag om folketrygdfmansiering og medisinsk-faglig inn
takskomite- se SYKEHUS (1994-95) Il, 6. 
inndekning av statlig refusjon - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 32. 
kurpris på- se SYKEHUS (1995- 96) Ill, 21. 
refusjonsramme, økning - se STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) Il, 15. 
svar på budsjettforslag for 1997- se SYKEHUS (1996 - 97) 
Ill, 20. 

Glittre sanatorium og Granheim lungesykehus, vurdering av
se SYKEHUS (1993-94) Ill, 22. 

Glomfjordutbyggingen, 32 garantert faste arbeidsplasser 
Glomfjord- se ELEKTRISITET (1993 - 94) Ill, 6 og 12. 
sysselsetting og plassering av driftssentral i Narvik - se 
ELEKTRISITET (1993-94) I, 4. 

Glommens og Laagens Brukseierforening, tillatelse til regu
lering- se VASSDRAGSREGULERING (1996-97) Il, l. 

Gloster Gladiator, flytting fra Gardermoen til Bodø av flyet
se FORSVAR (1993-94) Ill, 5. 

Glykol, utslipp i Lysakerfjorden - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill , 14. 

Go-Ped, sparkesykkel med hjelpemotor - se VEGTRAFIKK 
(1996-97) Ill, 10. 

Godal, Bjørn Tore, statsråd, utnevnes til utenriksminister- se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 7. 

Godsterminaler, vegtrafikk til Alnabru - se JERNBANER 
(1995-96) Ill, l. 

Godstransport, gjennom Oslofjordtunnelen - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, 2. 
kjørevegsavgift (forslag bifalt) - se JERNBANER 
(1996-97) Il, 8. 
til sjøs, Hamburg-reglene- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
tilbud i Rørosregionen og Nord-Østerdal - se JERN
BANER (1994-95) III, 14. 

Godt-norsk-prosjektet - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995 - 96) I, 2. 

Golden Share, forslag om å vurdere ordningen med statlig 
spesialaksje- se BANKER (1994-95) Il, 6. 

Goodwill (forretningsverdi}, oppretting av lovtekst- se SKAT
TER (1993-94) IV, l. 

Gradsstruktur, endr. i Forsvarets - se FORSVAR (1996-97) 
Il, 9. 

Grane sentrum, trasevalg for E6 gjennom - se VEGVESEN 
(1993-94) Ill, 14. 
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Granheim lungesykehus, finansiering av - se SYKEHUS 
(1995-96) Ill, 22. 
folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inntakskomite 
-se HELSEINSTITUSJONER (1995-96) I, 2. 
forslag om folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inn
takskomite- se SYKEHUS (1994-95) Il, 6. 
inndekning av statlig refusjon - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
og Glittre sanatorium, vurdering av - se SYKEHUS 
(1993-94) Ill, 22. 
refusjonsramme, økning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Granskingskommisjon i forbindelse med justismordetcmot Per 
Kristian Liland, forslag om - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1994-95) Il, 3. 
avgradering av Lund-rapporten - se STORTINGET 
(1995-96) Il, 9. 
etablering av Lund-kommisjonen - se STORTINGET 
(1993-94) Il, 5, 6 o~ 8. 
forslag om nedleggmg av Nygaard Haug-utvalget - se 
STORTINGET (1993-94) Il, 13. o 

i Bjugnsaken, forslag om- se POLITI OG PA TALEMYN
DIGHET (1993 - 94) 11, 5. 
i forbindelse med Juklerød-saken, forslag om - se SYKE
HUS (1995-96) Il, 8. 
lovhjemmel for rettslig avhør for Lund-kommisjonen - se 
STORTINGET (1993-94) IV, l. 
rapport fra Lund-kommisjonen - se STORTINGET 
(1996- 97) Il, 21. 
ved dykkerulykker, oppheving av lov om - se SIKKER
HET TIL SJØS (1995-96) IV, l. 
vedr. Scandinavian Star- katastrofen - se SJØFART 
(1996-97) Il, 5. 
vern mot mortifikasjonssøksmål - se RETTSVESEN 
(1994-95) IV, 4. 

Granskingutvalg til å gjennomgå bankkrisen - se STORTIN
GET (1996 - 97) Il, 17. 

Gravferdshjelp, behovsprøvd tilleggsstøtte (forslag bifalt)- se 
TRYGDER (1995-96) Il , 8. 
behovsprøvet tilleggsstøtte- se TRYGDER (1996-97) IV, 
6. 
budsjett- se TRYGDER (1993-94) l, 2; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, 2; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1994-95) Il, 3; (1996-97) 
Il , 15. 

Gravferdsloven, ny lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 
-se DEN NORSKE KIRKE (1995-96) IV, l. 

Gravferdsstønad, todelt stønadsordning - se TRYGDER 
(1996-97) IV, 5. 

Gravferdstjenester, forslag om å vurdere følger av en prisregu
lering (bifalt) - se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 

Gravide, forslag om egen takst til jordmor i privat praksis - se 
SVANGERSKAP (1996-97) 11, 2. 
informasjon om risikofaktorer tilknyttet røyking - se 
SVANGERSKAP (1995-96) l, 2. 
rett til sykepenger- se TRYGDER (1995-96) I, 2. 
tiltak for rusmiddelmisbrukere - se SVANGERSKAP 
(1993-94) I, l. 
tvangsbehandling av rusmiddelmisbrukere - se SVAN
GERSKAP (1994- 95) I, 2 og IV, 2. 

Gravplasser og gravferd, høringsutsendelse av lov om - se 
DEN NORSKE KIRKE (1993-94) Ill, 4. 

Grendeskoler, Agder-modellens konsekvenser- se GRUNN
SKOLE (1994-95) Il, 4. 
ekstrabevilgninger til - se GRUNNSKOLE (1994-95) III, 
9. 
evaluering av overføringssystem - se GRUNNSKOLE 
(1994-95) I, l . 
forslag om fortsatt øremerkete tilskudd - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1993-94) Il, 5. 
i Kåfjord kommune, nedleggingsfare pga. rammetilskudds
modell- se KOMMUNENES ØKONOMI (1994-95) III, 
l. 
innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i inntektssys
temet- se GRUNNSKOLE (1995-96) l, 1. 
prosjekt for opprettholdelse av - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 14. 

Grenland, bev. til omstilling og nyskaping - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1995 - 96) I, l; INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
gassrørledning til Østlandet - se OLJEOMSETNING 

(1996-97) III, 4. 
Grensehandel, avgiftstilpasning for å redusere - se SÆRA V

GIFTER (1995-96) Ill, 9; (1996-97) Ill, 3. 
forslag om utredning av konsekvenser (bifalt)- se STATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, IS. 
pga. høye drivstoffavgifter - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) Ill, 8. 
tiltak for å redusere- se SÆRAVGIFTER (1996-97) Ill, 5. 
utvikling i og tiltak tilknyttet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I , 2. o 

Grensekommissæren, budsjett - se GRENSESPØRSMAL 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 

Grensekontroll, avvikling for planteprodukter - se LAND
BRUK (1996-97) Ill, 2. 
avvikling på veterinærområdet- se EFTNEU (1996-97) 
Il, 10; VETERINÆRVESEN (1996-97) Ill, 8. 
forhandlinger om samarbeidsavtale med Schengen-landene 
-se TOLL (1995-96) Il, 3. 
med sprit- og narkotikakontroll- se TOLL (1994-95) l , 2. 
mellom ltaha og rest-Jugoslavia - se INNVANDRE RE 
(1995 - 96) III, l. 
narkotika, skr.spm. fra Terje Riis- Johansen- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 27. 
redegjørelse om Schengen-samarbeidet - se TOLL 
(1995 - 96) Il, l. 
samarbeidsavtale med Schengen-landene- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1996 - 97) 11, 7; TOLL 
(1996- 97) Il, 2. 
skr.spm. fra Eva Lian vedr. Schengen-samarbeidet - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 26. 
svensk nedskjæring etter EU-medlemsskap - se TOLL 
(1995 - 96) Ill, 3. 
ventetid ved grenser i Øst-Europa- se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 19. 
veterinær, EU-planer om opptrapping mot tredjeland - se 
EFTNEU (1995-96) Ill, 23. 
veterinær, gjennomgang av EØS-avtalen - se EFT NEU 
(1995-96) Ill, 21; (1996-97) 11, 8. o 

Grensemerking, budsjett se GRENSESPØRSMAL 
(1993 - 94) l, 2; (1994-95) l, 2; (1995 - 96) l, 2; (1996-97) 
I, 2. 

GRENSESPØRSMÅL ..................... 231 
Grieg-akademi, planer for etablering i 1994- se UNIVERSI

TET (1993 - 94) l, l. 
etablering av- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il , 12. 
oppstarting i 1995- se UNIVERSITET (1994-95) I, l. 

Grimstad kommune, pålegg om flytting av legevakt - se 
KOMMUNER (1993-94) Ill , 2. 

Grindøysund natur- og fuglereservat, saksbehandling i ver
nesak - se NATURVERN (1996-97) Ill , 1. 

Gro-dagen, forslag om fjerning ikke bifalt - se ST A TSBUD
SJETTET (1994-95) I, 3. 

Grong Gruber, sikring av drift- se BERGVERK (1993-94) 
Ill, 3. 

Grong kommune, uttalelse vedr. omdanning av Televerket- se 
KOMMUNER (1993-94) Il, 14. 

Groos, Kaare Steel, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
2427 (2.3.94). 

Groruddalen, valg av hovedinnflygningstrase til Gardermoen 
-se LUFTFART (1993-94) Ill , 6. 

Grue kommune sender uttalelse om eldreomsorgen- se KOM
MUNER (1993-94) Il, 12. 

Grunnbeløpet, regulering- se FOLKETRYGD (1993-94) 11, 
6; (1994- 95) Il, 7; (1995-96) Il , 9; (1996-97) Il, 13. 

Grunnbok, elektronisk føring av - se SVALBARD (1996-97) 
IV, 2. 

Grunneiere, rettigheter i vernesaker - se NATURVERN 
(1996 - 97) Il, 5 og III, 2. 

Grunnerverv, kvalitetsrevisjon i Gardermoprosjektet - se 
LUFTFART (1996-97) Ill, 2. 

Grunnfondsbevis, endr. i beskatningsregler - se SKATTER 
(1993-94) IV, l. c 

Grunnkjøpslån, budsjett - se STATSLAN (1993-94) l, l ; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. o 

Grunnkjøpsobligasjoner, budsjett se ST A TSLAN 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 



-903- Stikkordregister 

Grunnkurs, forslag om .et 14. i økonomiske og administrative 
fag- se VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) Il, 4. 
forslag om nye - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993 - 94) I, l. 
interp. om Reform 94 før innføring - se SKOLER 
(1993-94) Il, 3. 

GRUNNLOVEN . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. 233 
Grunnpensjon for pensjonister med ektefelle med egen inn

tekt, reduksjon av- se FOLKETRYGD (1996-97) IV, 3. 
Grunnrenteskatt, nedre grense for kraftverk - se SKATTER 

(1996-97) IV, lO. 

GRUNNSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Grunnskoleloven, bestemmelser om tegnspråkopplæring for 

hørselshemmede førskolebarn - se GRUNNSKOLE 
(1994-95) Il, 5. 
endr. i- se GRUNNSKOLE (1995 - 96) IV, l. 

Grunnskolen Oslo Kristne Senter, tilskudd 1994 - se PRI
VATSKOLER (1993-94) I, l. 

Grunnskolereformen 1997- se Reform 97. 
Grunnskolesektoren, kriteriene i inntektssxstemet - se 

LOKALFORVALTNING (1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 
Grunnstønad, bedring av- se TRYGDER (1996-97) IV, 4. 
Gruppesøksmål, forslag om innføring av - se RETTSVESEN 

(1995-96) Il, l. 
Grøner Holding, Statkraft Engineerings aksjeoppkjøp i inge

niørselskapet - se BYGNINGSVESEN (1996-97) Ill, 4. 
Grønlands Landsstyre og Danmark, fiskeriavtale med - se 

FISKERIER (1993-94) Il, 6. 
Grønn bok, miljøtiltak i statsbudsjettet - se MILJØVERN 

(1995-96) I, l; (1996- 97) I, l. 
Grønn skattekommisjon, avgiftsbelegging av gass i samferd

selssektoren - se SÆRAVGIFTER (1996- 97) Ill, 6. 
- COravgift for gasskraftverk - se FORURENSNING 

(l9lJ5-96) Il , lO. 
departementsrepresentanters standpunkt til C02-avgiften -
se SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 8. 
forslag om en stortingsmelding på bakgrunn av utredning 
(bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15. 
forslag om oppnevning bifalt - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 2. 
forslag om å utrede embets- og tjenestemenns rolle i offent
lige utvalg- se REGJERINGEN (1995 - 96) Il, 17. 
forslas til behandling i varslet melding om bærekraftig 
utvik1mg- se MILJØVERN (1996-97) Il , l. 
henstilling om økte avgifter på elforbruksprodukter - se 
ENERGI (1996-97) Il, 4. 
hovedmål for utredning - se MILJØVERN (1994-95) Il, 4. 
melding om norsk klimapolitikk - se MILJØVERN 
(1995-96) Il , 6. 
NHOs lekkasje av konklusjoner - se SÆRAVGIFTER 
(1995-96) Ill, 7. 
oppfølging av- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 2. 
opprettelse av- se STATSBUDSJETTET (1994- 95) I, 27. 
Regjeringens handlemåte overfor - se SÆRAVGIFTER 
(1995-96) Ill , lO. 

Grønn Statlig Innkjøpspolitikk, prosjektet- se MILJØVERN 
(1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, 9. 

Grønnsaker, sprøytemiddelrester i -se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1996-97) Ill, 12 og 14. 

Grønt Arbeidsliv, opprettelse som stiftelse- se STATSBUD
SJETTET (1994-95) I, 27. 

Grøtsund Minestasjon, kostnadsøkning for utbygging av - se 
FORSVARSMATERIELL (1996-97) Il, 4. 

- kostnadsøkninger - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1994-95) l, l. 

Grå stær, operasjoner på kveldstid ved Nordland Sentralsyke
hus mot høyere egenandel- se SYKEHUS (1994-95) Ill, 
2. 

GSM-systemet, forutsetninger om landsdekkende nett - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994-95) III, l. 

GSP, tollpreferansesystem for u-land - se STATSBUDSJET
TET (1995-96) l, 32; (1996-97) l, 31; TOLL (1995-96) I, 
l; (1996-97) I, l og III , 2; 
tollpreferansesystem for u-land, utforming av- se TOLL 
(I 994-95) Il, 4. 

Guatemala, hev. 1994- se UTENRIKSSAKER (1993-94) l, l . 

hev. til ambassaden i - se UTENRIKSSAKER (1994-95) 
Il, 11. 
opprettelse av permanent ambassade- se UTENRIKSSA
KER (1996-97) I, l. 
støtte til fredsprosessen i- se FREDSARBEID (1993-94) 
Ill, l. 
tilskudd til repatrieringsprogram - se UTENRIKSSAKER 
(1993 - 94) Il, 8. 

Gul bok- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 3; (1994-95) 
I, 3; (1995 - 96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

Gullfaks Sør, samtykke til drivverdighetserklæring - se 
OLJEUTVINNING (1993-94) Il, 4. 

Giineser, Ceskin, skr.spm. fra Erling Folkvord om politikon
troll av kurderen - se (1996-97) Dok. 15, spm. 76. 

Gyvatn, Bykle kommune, opphevelse av vedtak om etablering 
av artilleriskytefelt - se FORSV ARSMATERIELL 
(1994-95) Il, 6. 

Gårdstun, bevaring av gamle- se LANDBRUK (1996-97) Ill , 
13. 

H.M. Kongens tJeneste, innlemming i Statens Pensjonskasse 
og medregnmg av tidligere tjenestetid - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1994 - 95) Il , 3. 

Haag-domstolen, atomvåpenbruk og internasjonal folkerett -
se INTERNASJONAL RETT (1993 - 94) Ill, 6. 
atomvåpnenes forhold til folkeretten - se INTERNASJO
NAL RETT (1994- 95) Ill, 2. 
stemmegivning i FN over resolusjon om atomvåpen - se 
INTERNASJONAL RETT (1996 - 97) Ill, l. 

Haagkonvensjonen, barnebortføring - se INTERNASJONAL 
RETT (1996- 97) Ill, 4 . 

Haagkonvensjonen 1993 om vern av barn og samarbeid ved 
mtemasjonale adopsjoner, ratifikasjon - se TRAKTATER 
(1995-96) Il, 15. 

Habilitet i ligningsnemnder, partipolitisk - se SKA TTEADMI
NISTRASJON (1996-97) III, 6. 
Jernbaneverket som underleverandør til NSB Gardermoba
nen AS- se JERNBANER (1996- 97) Ill, 15. 
sammenfall av topplederfunksjoner i NSB - se JERN
BANER (1996-97) Ill, lO og 17. 
ved bruk av offentlige midler i DU - se STATSFOR
VALTNING (1993 - 94) Ill, l. 

Habilitetsregler for kommunalt tilsette - se KOMMUNER 
(1993-94) III, 9. 

Hadselfjorden, konsekvensutredning av tunnel under - se 
VEGVESEN (1994-95) Il, 7. 

Hafslund Metall, forslag om langsiktig kraftkontrakt - se 
ELEKTRISITET (1994-95) I, l. 

Hafslund Nycomed, fusjon med det amerikanske konsernet 
Ivax- se INDUSTRI (1995-96) Il, l. 

Hagelia, Magnhild, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
28-29 (8.10.96) 

Hagen, Odd, utvalgsleder- se SKATTER (1996-97) IV, 1. 
Hagstrøm, Viggo, utvalgsleder- se HANDEL (1993-94) IV, 

l. 
Halden kommune, økonomisk sluttavtale som tidligere verts

kommune for sentralinstitusjonen Østerbo- se KOMMU
NENES ØKONOMI (1993-94) Ill, 8. 

Halden politikammer, ressurspress pg(\. økt antall narkotika
beslag - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1995-96) III, 9. 

Haldenkanalen, forslag vedr. videre statlig engasjement 
(bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 
næringsutvikling samt opphør av statlig opprustningsan
svar - se VANNKRAFT (1995-96) I, l. 
tilskudd til opprusting - se VANNKRAFT (1993-94) I, l; 
(1996-97) l, 2. 
vederlagsfri overdragelse av statens aksjer til 4 Østfold
kommuner og fylkeskommunen - se ST A TSBUDSJET
TET (1995 - 96) l, 32. 

Haldenprosjektet- se ATOMKRAFT (1993-94) I, l. 
- tilskuddstilsagn for perioden 1997-99 - se ATOMKRAFT 

(1995-96) I, l. 
Halden-reaktoren, forslag om nedlegging - se VITENSKAP 

(1994-95) I, l. 
spørsmål om nedlegging pga. avfallsproblem - se ATOM
KRAFT (1993-94) Ill, l. 

Haldenvassdraget, infrastrukturtiltak under Interreg-program
met- se DISTRIKTSUTBYGGING (1995-96) I, l. 
nye reguleringskonsesjoner- se V ASSDRAGSREGULE
RING (1993-94) Il, 2. 

Hall i Nord-prosjektet, tilskudd på visse betingelser - se 
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STATSBUDSJEITET (1994-95) I, 27. 
Hallikvirksomhet, kontaktannonser i pornoblader - se 

STRAFFELOVGIVNING (1996-97) Ill, l. 
Hallingdal Teaterverkstad, hev. 1996 - se KUNST (1995 - 96) 

l , 3. 
Halonbank, etablering av nasjonal - se FORURENSNING 

(1993-94) Il, 8. 
Halsa kommune sender uttalelse om forvaltningsbedrifter - se 

KOMMUNER (1993 - 94) Il, 15. 
Halsa-Kanestraumen, fergesambandet, forslag om forsøk med 

naturgass (bifalt) - se FERGER (1996 - 97) I, l. 
Hamar, overføring av postsortering fra Gjøvik og Lillehammer 

- se POST (1995-96) Ill , l. 
transportopplegget for post mellom Røros og - se POST 
(1994-95) III, 7. 
vernebygg over domkirkeruinene - se KULTURVERN 
(1995 - 96) I, 2; (1996- 97) l , 2 og Ill , 4; STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15; (1996-97) Il, 28. 

Hamar Olympiske Anlegg AS, ev. sluttoppgjør- se LOKAL
FORVALTNING (1994-95) l, l. 

Hamarøy kommune, konsesjon for utlendingers kjøp av eien
dom i - se REISELIVSNÆRING (1993-94) Ill, l. 

Hamas, Arafats holdning til terrorist fra - se UTENRIKSSA
KER (1995-96) Ill , 15. 

Hamburg-reglene, FNs konvensjon om godstransport til sjøs 
se SJØFART (1993-94) IV, 2. 

Hamen, M/S, anmodning vedr. ivaretakelse - se KULTUR
VERN (1996-97) I, 2. 

Hammerfest kommune sender skriv om bevaring av posten i 
Finnmark- se KOMMUNER (1996-97) Il, 17. 
sender uttalelse vedr. flypriser i Nord-Norge - se KOM
MUNER (1996-97) 11, 20. 
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Handels- og koptorfag, rekruttering til handelsnæringen - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1996-97) Ill , 7. 

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, arbeid 
med å redusere grensehandel - se VAREHANDEL 
(1996 - 97) Ill, 3. 
representasjon i Forum for verdiskaping - se HANDEL 
(1993-94) Ill, 2. 

Handelshøyskolen, budsjett - se HØGSKOLER (1993 - 94) I, 
l; (1994 - 95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996 - 97) I, I. 

Handelsloven, endr. i - se AKSJER (1996 - 97) IV, 4. 
Handelspolitikk, redegjørelse om - se UTENRIKSHANDEL 

(1995 - 96) Il , l. 
Handlingsplaner, abortforebyggende tiltak - se SV ANGER

SKAP (1993-94) l, l ; (1994- 95) l, 2; (1995-96) Il, 2. 
arbeidsledighet ved dimisjon - se MILITÆRT PERSO
NELL (1994-95) l, l; (1995-96) I, l. 
astma, allergi og inneklima - se FOLKEHELSE (1996-97) 
Il, 6 . 
atomsikkerhet i nordlige nærområder - se FOLKEHELSE 
(1995 - 96) l, l. 
atomsikkerhet og kjemiske våpen i nordlige nærområder
se ATOMKRAFT (1996-97) Il, 2. 
barn og unge med allergiske plager - se FOLKEHELSE 
(1993-94) Ill, 5. 
barne- og ungdomsvern- se BARNEVERN (1995-96) Il, 
l. 
bærekraftig energisystem, henstilling om - se ENERGI 
(1996-97) Il, 3. 
Det norske hus- se REGJERINGEN (1996-97) Il , 7. 
eldreomsorgen- se ELDREOMSORG (1996-97) Il , 5. 
etter- og videreutdanning og voksenopplæring - se 
UTDANNING (1995 - 96) Il, 2. 
forebyggende helsevern, hev. 1995 - se FOLKEHELSE 
(1994-95) I, l. 
forvaltning av gjess - se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 
forvaltning av gjess, anmodning om oppfølging - se NA
TURVERN (1996- 97) I, l. 
forvaltning av hjortevilt - se NATURVERN (1995 - 96) l, 
l. 
funksjonshemmede, arbeidet med personlige assistenter -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) III , 5. 
funksjonshemmede, budsjett - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1994-95) I, 2; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
funksjonshemmede, endr. budsjett 1996 - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1996-97) Il, l. 

funksjonshemmede, omlegging til utgiftsutjevnende til
skudd 1994- se KOMMUNENES ØKONOMI (1993 - 94) 
I, l. 
funksjonshemmede, transporttilbud - se SAMFERDSEL 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l ; DEPARTEMENTER 
(1994-95) l, 6. 
funksjonshemmedes yrkesaktivitet (forslag bifalt) - se 
TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
gamle synder, forslag om oversikt over oppfølging av 
(bifalt) - se FORURENSNING (1995 - 96) Il, 8. 
HIV -epidemien, konstitusjonelle antegnelser - se RIKS
REVISJONEN (1993 - 94) Il, l. 
IT i utdanning, oppfølging av - se UTDANNING 
(1996-97) Il, 5. 
IT-kompetanse (forslag bifalt) - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1996- 97) Il, 3. 
kalking av sure vassdrag, budsjettoppfølging - se FOR
URENSNING (1996-97) Ill, 2. 
klimapolitikk og for biologisk mangfold- se MILJØVERN 
(1993-94) I, l. 
kompetanseoppbygging for rådgivere i ungdomsskolen, 
forslag om - se GRUNNSKOLE (1995 - 96) Il, 2. 
konkurranseposisjonen på norsk kontinentalsokkel, sam
mensetning i utvalg som utarbeidet - se OLJEUTVIN
NING (1993 - 94) Ill, 6. 
kreft, innlemmelse i EØS-avtalen - se FOLKEHELSE 
(1996-97) Il , 5. 
kulturminnevern, oppfølging av - se MILJØVERN 
(1995 - 96) Il, 9. 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris - se NATURVERN 
(1996 - 97) I, l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il , 28 . 
legespesialistutdanningen, forslag om - se HELSEVESEN 
(1994- 95) Il, 8. o 

narkotika - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l. 
opprydning av deponier for spesialavfall- se FORURENS
NING (1995 - 96) Ill, 7. 
Oslo indre øst, levekårsforbedring (forslag bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 2. 
plantevernmidler - se LANDBRUK (1996-97) Il , 6. 
psykiatri, forslag om en forpliktende (bifalt) - se HELSE
VESEN (1996-97) Il , 20. 
psykiatri, som del av kommunale helse- og sosialplaner 
(forslag bifalt) - se HELSEVESEN (1996- 97) Il , 20. 
psykisk helsevern, forslag om en nasjonal (bifalt) - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) I, l. 
rasisme og diskriminering, revisjon - se INNVANDRERE 
(1996-97) I, 3. 
seksuelt misbruk av barn- se BARNEVERN (1993-94) I, 
l. 
selvmord, hev. - se FOLKEHELSE (1993-94) I, l ; 
(1994-95) I, l. 
sivile tjenestepliktige mot arbeidsledighet etter dimittering 
- se SIVILARBEIDERE (1994- 95) I, l ; (1995-96) I, l. 
storbyutvikling, henst. fra kommunalkomiteen om en mel
ding med - se KOMMUNER (1994- 95) Il, lO. 
styrking av familien - se FAMILIE (1996-97) Il, 2. 
trafikksikkerhet, forslag vedr. kommunale (bifalt) - se 
VEGTRAFIKK (1995-96) Il, l. 
transatlantisk - se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 7. 
utdanning av helsepersonell, forslag om - se HELSEVE
SEN (1994 - 95) Il , 9. 
videreutvikling av telemedisin (forslag bifalt)- se HELSE
VESEN (1996-97) Il, 5. 
voksenopplæring (Buer-utvalget) - se UTDANNING 
(1996-97) Il, 10. 
vold i bildemedier, deltakelse av foreldre og skole - se 
MASSEMEDIER (1994-95) Ill , l. 
økologisk landbruk- se LANDBRUK (1996- 97) Il, 4 . 
økt førskoledekning- se BARNEHAGER (1996-97) Il , 4. 
økt førskolelærerdekning (forslag bifalt) - se SKOLER 
(1996-97) l, l. 
økt førskolelærerdekning- se BARNEHAGER (1995-96) 
Il, 3; HØGRE UTDANNING (1995 - 96) Ill, 4. 

Handlingsprogrammer, AIDS, innlemmelse i EØS-avtalen 
se FOLKEHELSE (1996- 97) Il, 5. 
estetisk miljø i offentlig sektor- se KUNST (1994- 95) l, 
2. 
funksjonshemmede, innlemmelse i EØS-avtalen av EFs 
tredje- se FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) Il, l . 
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helseopplysning, -utdanning og- opplæring, innlemmelse i 
EØS-avtalen- se FOLKEHELSE (1996-97) 11, 5. 
likestilling 1996- 2000, innlemming i EØS-avtalen av EUs 
-se LIKESTILLING (1996-97) Il, 4. 
Oslo indre øst- se LOKALFORVALTNING (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31 og Il, 28. 
Oslo indre øst, forslag om- se KOMMUNER (1995 - 96) 
II , 21. 
redusert spedbarnsdødelighet - se SVANGERSKAP 
(1994-95) I, 2; (1993 - 94) I, l ; (1995-96) I, 2; (1996-97) 
l , l. 
Øst-Europa- se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, l. 
Øst-Europa, melding om - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 4. 

Handverksloven, endr. i - se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
Hanoi, opprettelse av ambassade - se UTENRIKSSAKER 

(1995-96) [, l. 
Hans Christian Ostrøs minnepris, skattefritak for egenprodu

serte kunstverk som gave ttl- se SKATTER (1996- 97) IV, 
3. 

Hansen, Hårek, tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 2811 
(14.3 .96). 

Hansen, Magnor, skriv med krav om riksrett - se ST ATSFOR
FATNING (1995-96) IV, l. 

Hansen, Odin, tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 
4755-4756 (26.9.96). 

Hansson, Lars Fjell, utredning «Etikk og forebygging» - se 
FOLKEHELSE (1993 - 94) 11, 4. 

Haram kommune sender uttalelse om fiskeripolitikken - se 
KOMMUNER (1996-97) Il, 9. 

Hardanger, hev. tilknyttet utbedring og sikring av vegnettet
se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15 . 
forslag vedr. utbedring og sikring av vegnettet (bifalt) - se 
VEGVESEN (1995 - 96) Il , 5. 
rassikring av veger i lndre- se VEGVESEN (1996-97) l, 
l. 

Hardanger Fartøyvernsenter, båtbyggerkompetanse - se 
KULTURVERN (1994-95) l, 2. 

Hardangerbrua, hev. 1996 - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
forlenget innkreving av forhåndsbompenger - se VEGVE
SEN (1995-96) I, 2. 
spørsmålet om bygging av - se VEGVESEN (1995 - 96) Il , 
5. 

Hardangervidda nasjonalpark, forvaltningen av - se NATUR
VERN (1994-95) Il, 4. 
hev. til brøyting av Rv 7 (forslag bifalt) - se STATSBUD
SJETTET (1995-96) I, 32. 
forvaltning av villrein - se NATURVERN (1995-96) Ill , 
19. 
vinterstenging av Rv 7- se VEGVESEN (1995 - 96) Ill, 5. 

Hardangervidda Museum, forholdet til et nasjonalparksenter 
-se KULTURVERN (1993 - 94) I, l. 

Hareid formannskap sender uttalelse om flerbrukshelikopter 
på Vigra - se KOMMUNER (1993-94) Il, 9. 

Harstad, høgskolen i, deltakelse i bedriftsstipendiatordning for 
reiselivsnæringen - se HØGSKOLER (1993-94) Ill, 3. 
Høgskolen i, Troms fylkeskommune sender skriv vedr. rei
selivsstudiet - se HØGSKOLER (1995-96) Il, 3. 
lokalisering av driftsorganisasjon for Nome-feltet til - se 
OLJEUTVINNlNG (1995-96) Il, 5. 

Harstad kommune, ombygging av enkeltrom til dobbeltrom på 
sykehjem - se SYKEHUS (1996-97) Ill, 4. 

Hasvik lufthavn, asfaltering av rullebane - se LUFTFART 
(1994-95) Il, 5. 

Hatland, Liv, utvalgsleder- se LIKESTILLING (1996-97) IV, 
l. 

Hattestad, Trine, skatt på premie for verdensmestertittel - se 
IDRETT (1993-94) Ill, 3. 

Hattfjelldal kommune, telefontilknytningskostnader for abon
nent i- se TELEVERKET (1995-96) Ill , l. 

Haugesund, prosjektering av høgskole bygg - se ST A TSBUD
SJETTET (1993-94) Il, 7. 
prosjekterings hev. til Høgskolen - se ST A TSEIENDOM
MER (1994-95) Il, l. 
prøverørsbehandling ved fertilitetsklinikken - se SYKE
HUS (1996- 97) Ill , 8. 
ytre organisering av domstolen i - se DOMSTOLER 
(1995-96) Ill, l. 

Haugesund fylkessykehus, samarbeidsprosjekt mellom 1.- og 
2.-linjetjenesten i helsesektoren - se HELSEVESEN 

(1995 - 96) Ill, 34. 
Haugesund kommune, tvungen undertøy- og pyjamasordning 

ved alders- og sykehjemmene- se SYKEHUS (1994-95) 
Ill, 5. 

Hauge,und politidistrikt, budsjettsituasjonen- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 13. 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, forslag 
om å gjenoprrette kapasiteten ved - se SYKEHUS 
(1995-96) Il, . 

Haugesund Teater, hev. 1996 - se KUNST (1995-96) I, 3. 
Haukeland sykehus, avslutting av stykkprisforsøk - se SYKE

HUS (1993-94) I, 3. 
bruk av overføringer i strid med intensjonen - se SYKE
HUS (1996-97) III , 10. 
kompetansesenter for ME-pasienter - se SYKEHUS 
(1996- 97) Ill, 26. 
støtte til utprøving av ny Parkinson-behandling - se SYKE
HUS (1995-96) I, l. 

Haukeliekspressen, konsesjonsvilkår - se SAMFERDSEL 
(1994- 95) III, l. 

Havarikommisjon for ulykker til sjøs - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1996- 97) li , l. 

Havarikommisjonen for sivil luftfart - se Flyhavarikommi
sjonen. 
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Havbruksforskning, budsjett- se VITENSKAP (1993-94) l. 

l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l og 4 . 
Havforskningsinstituttet, budsjett - se VITENSKAP 

(1993 - 94) l, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se VITENSKAP (1993 - 94) Il, l ; 
(1994-95) Il, 2; (1995-96) Il , 2. 
konstitusjonelle antegnelser 1993 -se RIKSREVISJONEN 
(1994- 95) il , 6. 

Havneloven, avgiftsinnkreving for småbåthavneanlegg - se 
HAVNEVESEN (1995-96) Ill, l. 
endr.- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 

Havnestatskontrollen, løpende vurdering - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1994- 95) I, 2. 

Havnetjenesten, budsjett- se HAVNEVESEN (1993-94) I, l ; 
(1994- 95) l , l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995- se HAVNEVESEN (1995-96) Il, l. 
nytt fartøy til erstatning for M/S Langhavn- se HAVNE
VESEN (1993 - 94) Il, l. 

HAVNEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Havrettskonvensjonen 1982, avtale vedr. vandrende fiskebe
stander- se INTERNASJONAL RETT (1995-96) Il, 3. 
endr. i lover i forbindelse med ratifikasjon- se INTERNA
SJONAL RETT (1995-96) IV, l og 2. 
ratifikasjon m.v. - se INTERNASJONAL RETT 
(1995-96) Il, 2. 

Hawk-utstyr, forsert tilbakelevering - se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1995-96) Il, l. 

Hebron, skatt på observatørers utenlandstillegg- se SKATTER 
(1996-97) Ill, 7. 

Hedmark, næringsrettet forskning og utvikling - se LAND
BRUK (1996-97) Ill, 8. 
profesjonskamp mellom sykepleiere og hjelpepleiere - se 
HELSEPERSONELL (1994-95) Ill , l. 

Hedmark fylkeskommune sender brev vedr. garantiansvar på 
kraftsektoren- se FYLKER (1993-94) Il , 3. 

Hedmark sentralsjukehus, rehabilitenngsavdelingen på 
Ottestad - se SYKEHUS (1994- 95) Ill, 16. 

Hedmark Teater, tilskudd - se KUNST (1993-94) l , 3; 
(1994-95) I, 2. 

Hedmarksmuseet, Hamar, vernebygg over domkirkeruinene -
se KULTURVERN (1995-96) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il , 15 ; (1996-97) I, 2 og Ill, 4. 

He~er AlS, nedleggelse av- se INDUSTRI (1995-96) Ill, 6. 
He1mdal-feltet, utnyttelse av installasjonene på- se OLJE UT

VINNING (1996-97) Ill, 3. 
Heimevernet, budsjett - se FORSVAR (1993-945) I, l; 

(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
nedlegging av utdanningen på Lista flystasjon og Ulven 
ved Bergen- se FORSVAR (1993-94) Il, 9. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
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framtidig organisasjon- se FORSVAR (1995-96) Il, 6. 
heving av aldersgrensa for ungdom - se FORSVAR 
(1995-96) Ill, 15. 
oppgradering/utbedring av Torpomoen leir- se FORSVAR 
(1995-96) Ill, 16. 
skriv fra Flatanger kommune vedr. samordning med Hæren 
-se FORSVAR (1994-95) Il, 8. 
variasjoner i mannskapets tjenestelengde - se MILITÆRT 
PERSONELL (1994-95) Ill, l. 

Heimevernsloven, endr. i- se FORSVAR (1994-95) IV, 2. 
Heiser, nytt sikkerhetssystem for - se HELSEVESEN 

(1995-96) Ill, 37. 
Heismontørenes fagforening, forslag om dekning av saksopl

kostninger etter politiske aksjoner- se ARBEIDSVILKAR 
(1993-94) Il, 4. 

Helgeland, akuttberedskap etter ev. flytting av ambulansefly -
se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 7. 

Helgeland politikammer, prosjekteringsmøter - se ST ATS
EIENDOMMER (1994-95) III, 3. 

Helgheim, Vidar, statsadvokat, frafallelse av ilagt parkerings
gebyr - se VEGTRAFIKK (1995-96) III, l. 

Helikopter, beredskap i Oslofjorden og Skagerrak - se RED
NINGSTJENESTE (1994- 95) Il, 2 og Ill, l; STATSBUD
SJETTET (1994-95) 11, 12; (1996- 97) III, l og 6. 
drivstoff ved flyplasser i Nord-Norge- se REDNINGS
TJENESTE (1996-97) Ill, 2. 
et~blering av fast tjeneste i politiet - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) 11, 5. • 
polititjeneste, prøveprosjekt - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1996-97) I, l. 
stasjonering på Vigra av flerbruks-- se REDNINGSTJE
NESTE (1993-94) Il, l, 2, 3, 4 og III, 2; (1994- 95) l, l og 
Ill, 3; (1995 - 96) I, l; STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
34; (1994-95) I, 27 og Il , 12. 

HELIOS Il , EFs tredje handlingsprogram for funksjonshem
mede, innlemmelse i EØS-avtalen - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1995 - 96) Il, l. 

Hellandsvik, Paul, utvalgsleder- se SYKEHUS (1996-97) Il, 
6. 

Hellas, oppheving av blokaden av Makedonia- se UTENRIKS
SAKER (1993 - 94) 11l, 9. 

Hellemobotn, Nordland, vern mot naturinngrep- se NATUR
VERN (1994-95) l, l. 
Tysfjord kommune, opphevelse av midlertidig vern - se 
NATURVERN (1993-94) Il, l. 

Helleristninger - se Bergkunst. 
Helleristningsfelt i Vingen, Sogn og Fjordane, sikring av - se 

KULTURVERN (1995 - 96) Ill, 4. 
Hellerud, Oslo, sprenging av Gardermotunnelen under - se 

JERNBANER (1995-96) Ill, 16. 
Helligdager, dørsalg på- se TROSSAMFUNN (1994-95) III, 

l. 
forslag om brennevinsskjenking - se ALKOHOL 
(1996-97) Il , 2 og IV, 3. 

Helligdager og helligdagsfred, ny lov om- se TROSSAM
FUNN (1994- 95) IV, l. 

Helsefaghøgskoler, private, tilskudd - se PRIVATSKOLER 
(1993 - 94) l, l; (1994-95) l, l; (1995 - 96) I, l. 
videreutdanning for lærere ved - se HØGSKOLER 
(1996-97) I , l. 

Helseforsikring for nøkkelpersonale i statlige etater- se FOR
SIKRING (1993 - 94) Ill, 2. 
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Helsepersonelloven, endr. - se HELSEVESEN (1993-94) IV, 

3. 
Helsepersonellutdanning, forslag om en nasjonal plan (bifalt) 

-se HELSEVESEN (1995 - 96) I, l. 
Helseplan for Oslo, godkjenning av - se HELSEVESEN 

(1994-95) Ill, 23. 
Helseregioner, inndeling av - se HELSEVESEN (1996 - 97) Il, 

16. 
Helsetjenesten i Forsvaret- se FORSVAR (1994-95) Il, 3. 
- melding om samarbeid og styring - se HELSEVESEN 

(1994-95) Il , 9. 

HELSEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Hemmelige tjenester, avgradering av rapport fra Lund-kommi

sjonen- se STORTINGET (1995 - 96) Il, 9. 
- avgradering av rapport fra Stortingets kontrollutvalg - se 

STORTINGET (1996 - 97) Il, 7. 
forslag om overføring av materiale fra Nygaard Haug
utvalget til Lund-kommisjonen - se STORTINGET 
(1993-94) Il, 13. 
innstilling til Stortinget om den framtidige parlamentariske 
felleskontroll med de - se STORTINGET (1993-94) Ill, l. 
instruks for Stortingets kontrollutvalg- se STORTINGET 
(1994-95) Il, 6. 
lov om kontroll- se STORTINGET (1994-95) IV, l. 
oppnevning av og mandat for en granskingskommisjon 
(Lund-kommisjonen)- se STORTINGET (1993 - 94) Il, 8. 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR - se STORTINGET (1996-97) Il, 18. 
rapport fra Lund-kommisjonen - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 21. 
redegjørelse om Schengen- samarbeidet - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1996-97) Il, 3. 
Schengen-samarbeidets overvåkingssystemer- se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1996-97) Ill, 6. 
støtte til program om - se KRINGKASTING (1994- 95) 
lll, 8. 
suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg - se STOR
TINGET (1995-96) Il, Il og 17. 
valg av Stortingets kontrollutvalg - se STORTINGET 
(1995-96) Il, 7. 
årsmelding 1996 fra Stortingets kontrollutvalg- se STOR
TINGET (1996-97) Il, 20. 

Hemnes kommune, barskogvern pga. sjeldne !avarter- seNA
TURVERN (1996-97) Ill , 13. 
oppføring av gjeterbu for å redusere rovdyrskade- seNA
TURVERN (1995-96) Ill, 8. 
tap pga. omorganisering av Statkraft SF - se KOMMU
NER (1993 - 94) Ill, 41. 

Hemsedal, Rv52, skr.spm. fra Hallgrim Berg vedr. trafikksik
kerhet- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 36. 

Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, hev. 1996 - se 
KUNST (1995 - 96) l, 3; STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
l, 31. 
hev. 1997 og henstilling vedr. samarbeid med Museet for 
samtidskunst - se KUNST (1996-97) l, 3. 

Henriksen, Bjarne, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
2475 (9.3.95). 

Hercules transportfly, utskifting - se FORSVARSMATERI
ELL (1996-97) Il, 4. 

Hermansen, Tormod, lønnsøkning til administrerende direktør 
i Telenor- se TELEVERKET (1994-95) Il , 2. 
oppnevnelsen til styreleder i Postbanken - se POST 
(1994 - 95) Il, 5 og Ill, 2. 
Telenors direktør og Postbankens styreformann, eksempel 
på interessekonflikt- se STATSBEDRIFTER (1996-97) 
Il , 3. 

Hernes, Gudmund, statsrådsskifte fra kirke-, utdannings- og 
forskningsminister til helseminister - se REGJERINGEN 
(1995 - 96) Il, 6. 

Herredsrettene, budsjett- se DOMSTOLER (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 

- endr. budsjett 1993- se DOMSTOLER (1993-94) Il, l. 
- regulering av embetsdistrikter - se DOMSTOLER 

(1996- 97) Il, 3. 
Herri Batasuna, Spanias behandling av ledelsen i baskerpartiet 

-se UTENRIKSSAKER (1996-97) Ill, 6. 
Herøy kommune sender uttalelse om flerbrukshelikopter på 

Vigra- se KOMMUNER (1993 -94) Il, 8. 
Hester, toll ved import til rideskoler - se HUSDYRBRUK 

(1996- 97) Ill, 6. 
Hestesentre, hev. 1994- se LANDBRUK (1993 - 94) I, 3. 

tilskudd 1996- se LANDBRUK (1995-96) I, 3. 
Hestmanden, D/S, restaurering av - se KUL TUR VERN 

(1994-95) Il , 3, (1995 - 96) l , 2. 
Himdalen, Aurskog-Høland, deponi for radioaktivt avfall- se 

FORURENSNING (1993-94) Il, 6. 
grunnvannsforhold ved atomavfallsdeponi - se FOR
URENSNING (1994- 95) Ill , 3 og 18; (1995-96) Ill , 4. 

Hitra-Frøya, fastlandssambandet, forskuttering av delprosjekt 
-se VEGVESEN (1994 - 95) Il, 7. 
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fastlandssambandet, skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar om 
Kvemhusvik skipsverft- se (1996-97) Dok. 15, spm. 124. 
samferdselsinvesteringer - se VEGVESEN (1993-94) l, l. 

HIV -test av nyankomne innvandrere - se FOLKEHELSE 
(1995- 96) Ill, 4. 

HIV l AIDS, klor for sprøyterensing til narkomane innsatte - se 
FENGSLER (1994-95) lll, 2. 
smittedes opplysningsplikt overfor sex-partnere- se SYK
DOMMER (1995-96) Ill, 6. 

HIV l AIDS-epidemien, handlingsplan, konstitusjonelle anteg
nelser- se RIKSREVISJONEN (1993 - 94) Il, l. 
ny smittevemlov- se FOLKEHELSE (1993-94) IV, l. 

Hjelmås postkontor, nedlegging av- se POST (1993-94) Ill , 
2. 

Hjelp Fremmedkulturelle Hjem, anmodning om omvalg i 
Oslo fra partiet - se KLAGER TIL STORTINGET 
(1993 -94) Il, l. 

Hjelpemiddelsentraler, budsjett - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, 1 og 2. 
etablering i Nord-Trøndelag - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1993-94) Ill, l. 
vedtaksmyndighet og ankeadgang - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1996-97) IV, l. 

Hjelpemidler for funksjonshemmede, trygderefusjon for - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1994-95) Ill, 13. 
for funksjonshemmede, overføring fra grunnskole til vide
regående opplæring - se SKOLER (1995-96) Ill, 2. 

Hjelpepleiere, handlingsplan for eldreomsorgen - se ELDRE
OMSORG (1996-97) Il , 5. 
og sykepleiere på sykehus og sykehjem, forslag om å vur
dere forholdsmessighet (bifalt) - se HELSEPERSONELL 
(1996-97) l, l. 
profesjonskamp med sykepleiere i Hedmark - se HELSE
PERSONELL (1994-95) Ill, l. 
rolle i helsevesenet og problemer pga. profesjonsstrid - se 
HELSEPERSONELL (1996- 97) Ill, 10. 
videreutdanning i operasjonsteknikk - se HELSEPERSO
NELL (1993-94) Ill, 3; (1995 - 96) I, l og Il , l og 3; 
(1996-97) I, l. 
videreutdanning til sykepleiere (forslag bifalt) - se HEL
SEPERSONELL (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) Il, 28. 
videreutdanning til sykepleiere, anmodning om forsøkspro
sjekt - se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Hjelpepleierutdanning, avgrensning mot omsorgsarbeiderut
danning - se HELSEPERSONELL (1993-94) III, 6. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om praksisdelen - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 131. 

Hjelpestønad, bedrins av - se TRYGDER (1996-97) IV, 4. 
- forhøyet, harmomsering med attføringspenger - se TRYG

DER (1995 - 96) Ill, l. 
Hjemfalte anlegg, foregrepet hjemfall og tilbakesalg av 4 kraft

verk til Norsk Hydro AS- se ELEKTRISITET (1995-96) 
I, 2. 
Jørpelandsvassdraget, salg av rettigheter- se ELEKTRISI
TET (1996-97) I, 2. 
m.v., budsjett- se ELEKTRISITET (1993-94) I, 2 og 3; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, 2; (1996- 97) I, 2. 
m.v., endr. budsjett - se ELEKTRISITET (1993 - 94) Il, 2; 
(1994-95) Il , l; (1995-96) Il, 2. 

Hjemmearbeid, forslag til ILO-konvensjon- se ARBEIDSLIV 
(1995- 96) 11 , 6. • 
ILO-konvensjon om - se ARBEIDSVILKAR (1996- 97) 
Il, 2. • 
oppheving av Lov om industrielt- se ARBEIDSVILKAR 
(1994- 95) IV, L 

Hjemmebrenning, tiltak mot produksjon, omsetning og for
bruk- se ALKOHOL (1993-94) Ill, 2, (1995-96) Ill, 2. 

Hjemmehjelp, privatisering i Bærum kommune - se SOSIAL
VESEN (1993-94) Ill, 6. 

Hjemmemarkedsråd, forslag ikke bifalt - se ST ATSBUD
SJETTET (1994-95) I, 3. 

Hjemmesykepleie, bortfall av egenbetaling - se HELSEVE
SEN (1996- 97) 11, 13. 
skyssutgifter- se HELSEVESEN (1996-97) IV, 3. 

Hjemmet for døve, Andebu, betinget tilskuddstilsagn - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) I, l. 
Andebu, garanti for utgifter - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1993-94) l, 2; (1994-95) I, 2; (1995 - 96) l, l. 

utflytting fra - se FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) 
lll, lO. 

Hjemmetjenester, egenbetaling for - se HELSEVESEN 
(1995-96) Il , 3; KOMMUNENES ØKONOMI (1995-96) 
I, l. 
for HVPU-klienter - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1995-96) I, l. 
frihet for kommunene til fastsetting av egenbetaling - se 
HELSEVESEN (1993-94) l, l. 
handlingsplan for eldreomsorgen - se ELDREOMSORG 
(1996- 97) Il, 5. 
merinntekt for kommunene ved egenbetaling for - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1993 - 94) I, l ; (1994- 95) 
I, l. 
regler for fastsetting av egenbetaling - se HELSEVESEN 
(1994- 95) l, l og Ill, 14; (1995-96) I, l. 
skyss av r.ersonell i hjemmesykepleie, fortsatt folketrygd
refusjon (forslag bifalt) - se TRYGDER (1996-97) l, l. 
ulovlig innkassering av for høye egenandeler- se HELSE
VESEN (1993-94) Ill , 26. 

Hjerkinn, deponering av spesialavfall i gruve - se FOR
URENSNING (1995- 96) III, 9. 
hensyn til miljø og lokalbefolkning ved bruk av Forsvarets 
sk~efelt - se NATURVERN (1993-94) III, 5. 
mtljøhensyn ved bruk av Forsvarets skytefelt - se NATUR
VERN (1993-94) Ill, 4. 
riving og sikring av gruve for hotellutbygging- se FOR
URENSNING (1995-96) Ill, 10. 

Hjerkinn skytefelt, søknad om langdistanseskyting- se FOR
SVAR (1994-95) Ill, 13. 

Hjernehinnebetennelse, vaksinasjon mot- se SYKDOMMER 
(1995 - 96) Ill , 7. 

Hjertesenteret i Oslo, henst. om flytting til Gaustad nær det 
nye Rikshospitalet- se SYKEHUS (1994- 95) Il, 7. 

Hjertesykdommer, forsla~ vedr. samarbeid mellom Rogaland 
sentralsykehus og Fetringklinikken - se SYKDOMMER 
(1995 - 96) Il, l. 
laserbehandling ved Feiringklinikken - se SYKDOMMER 
(1994- 95) Il, 2 og Ill, 2. 

Hjortevilt, fellingsavgift , skr.spm. fra Sigurd Manneråk - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 47. 
handlingsplan for forvaltning samt økning av fellingsavgift 
- se NATURVERN (1995-96) I, l. 

Hjørnesteinsbedrifter, statlig Of!pfølging av lokalsamfunn - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, 4. 

Hode-/nakkeskader, utdannelse og kunnskaper vedr. - se 
HELSEPERSONELL (1996-97) Ill, 20. 

Hof arbeidskoloni, suspensjon av fengselsbeljent pga. røyking 
-se FENGSLER (1994- 95) Ill, 7. 

Hogstmaskiner og annet hogstutstyr, fritak for investeringsav
gift- se SÆRAVGIFTER (1995-96) I, l. 
fritak for investeringsavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) Ill, 7 og III, 9. 

Hokksund Barnesykehus- se SYKEHUS (1993-94) Ill , 5. 
folketrygdfinansiering m.v. - se STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 32. 
folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inntakskomite 
-se SYKEHUS (1995 - 96) l, l. 
forslag om folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inn
takskomite- se SYKEHUS (1994-95) Il , 6. 

Hol-Aurland, Rv50, forslag om sikringsarbeid (bifalt) - se 
VEGVESEN (1993-94) I, l. 
vinterstenging - se VEGVESEN, (1995 - 96) Ill, 5, 
(1996- 97) III, 14. 

Hole kommune, valg av trasekorridor for Ringeriksbanen - se 
JERNBANER (1996-97) Il, l. 

Holen, Lars, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 32-33 
(6.10.94). 

Holler, Kjell, utvalgsleder- se VEGVESEN (1993 - 94) Il , 4. 
Holmøy, Vera, utvalgsleder - se KULTUR (1994-95) IV, l. 
Holst, Johan Jørgen, utenriksminister, minnetale over, S.tid. 

1894-1895 (18.1.94). 
Holt, Anne, avskjed som justisminister - se REGJERINGEN 

(1996- 97) Il, 21. 
Holtane skole, forslag om kommisjon til å granske Juklerød

saken- se SKOLER (1995 - 96) Il, 14. 
Holtefjell, erstatning til skogeiere etter midlertidig vern av - se 

NATURVERN (1995-96) Ill, 3. 
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midlertidig vern av- se NATURVERN (1995-96) Ill, 4. 
Hommelvik stasjon, redusert bemanning - se JERNBANER 

(1994-95) Ill, 12. 
Homofile, diskriminering, skr.spm. fra Rita H. Roaldsen - se 

(1996-97) Dok. 15, spm. 62. 
- forslag om oppheving av partnerskapsloven - se FAMILIE 

(1996-97) IV, l. 
representasjon i familieårskomiteen - se FAMILIE 
(1993-94) Ill, 5. 
samboende i Forsvaret, rettigheter i avtaleverk- se MILI
TÆRT PERSONELL (1996-97) Ill , 6. 

Hongkong, pressefrihet etter Kinas overtakelse - se UTEN
RIKSSAKER (1996- 97) Il, 5. 

Honningsvåg, omorganisering av Luftforsvarets stasjon - se 
FORSVAR (1993-94) Il, 10. 

Honnørbilletter på bomveger- se SAMFERDSEL (1993-94) 
Ill , l. 

Honoraravgift - se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; 
(1994-95) l, 3; (1995 - 96) I, l ; (1996- 97) I, l. 

- forslag om vurdering med sikte på avvikling eller innsnev
ring (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l , 32. 

Hordaland, samarbeidsprosjekt mellom l.- og 2.-linjetjenesten 
i helsesektoren- se HELSEVESEN (1995 -96) Ill , 34. 

Hordaland fylkeskommune, avslutting av stykkpris forsøk - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1993-94) l, 4. 
sender uttalelse om arbeidsplassser for sjøfolk - se FYL
KER (1993-94) Il, 7. 

Hordaland Teater, bev. - se KUNST (1994- 95) l, 2; 
(1996- 97) l , 3. 

Horten, nedleggelse av arbeidsplasser ved Exide Sønnak - se 
INDUSTRI (1996-97) Ill, 19. 

Horten Verft AlS, under avvikling- se STATSBEDRIFTER 
(1993-94) H, 8. 
under avvikling, tilbakeføring av midler fra - se DEPAR
TEMENTER (1993 - 94) I, 12. 
utnyttelse til ny næringsutvikling i Vestfold av verdier i det 
avviklede - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill , 7. 

Horten-Moss, fergesambandet, finansiering - se FERGER 
(1995 - 96) Ill , 7. 
forslag vedr. konsesjonstildelingen - se FERGER 
(1995-96) 11, l. 
kapasitetsreduksjon - se FERGER (1995-96) Ill, 3. 
konsesjonsbetingelser- se FERGER (1995 - 96) Ill, l. 
sikkerhet - se FERGER (1995-96) Ill, 6; (1996- 97) Ill, l. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om alternativ til Oslofjordfor
bindelsen- se (1996-97) Dok. 15, spm. JO. 
trafikkavviklingsproblemer - se FERGER (1995-96) III, 
5. 

Hortenskanalen, utbedringer av - se FORSVAR (1996 - 97) li, 
JO. 

Hospice-avdelinger, tilskudd - se SYKEHUS (1993-94) I, l; 
(1994- 95) I, l. 

Hotellbransjen, useriøse bedrifter - se REISELIVSNÆRING 
(1994 - 95) Ill , 3. 

Hotelloven, oppheving av - se REISELIVSNÆRING 
(1996- 97) IV, l. 

Hotellovutvalget, fjerning av særregulering for overnattings
bransjen - se REISELIVSNÆRING (1996-97) IV, l. 

Houg, Bjørn, pensjon fra statskassen - se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1993-94) Il , 3. 

Hovdhaugen, Einar, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
4755 - 4756 (26.9.96). 

Hovedfag, bonus for uteksaminerte studenter- se HØGSKO
LER (1996-97) III, l. 
finansiering av tilbud ved statlige høgskoler - se HØG
SKOLER (1995 - 96) l, l. 
nye studieplasser- se HØGRE UTDANNING (1994-95) 
I, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) l, l ; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32. 

Hovedfagsavskrivning, satser for ettergivelse av studielån - se 
STUDIEFINANSIERING (1994-95) Il, 2 og lll , 3. 

Hovedflyplass- se Gardennoen. 
Hovedredningssentralene, budsjett - se REDNINGSTJE

NESTE (1993 - 94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; 
(1996 - 97) I, l. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 
problemer med falske nødmeldinger - se REDNINGSTJE
NESTE (1995 - 96) Ill, l. 
Sør-Norge, forsvarlig drift - se REDNINGSTJENESTE 
(1996- 97) Ill, 5. 

Hovelsåsen, tidligere kursted, bruksendring/avhending - se 
FYLKER (1995-96) Il, 12. 

Hovseter kurssenter, konstitusjonelle antegnelser til betaling 
av barnehageplasser- se RIKSREVISJONEN (1993- 94) 
Il, l. 

Humanitært hjelpearbeid, bruk av Forsvarets sanitetsmateri
ell- se FORSVARSMATERIELL (1996-97) Ill, 3. 
budsjett - se UTENRIKSSAKER (1993-94) I, l ; 
(1994- 95) I, 1; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
det tidligere Jugoslavia - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 3. 
endr. budsjett- se UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Il, 2 og 
Il. 
henstilling om evaluering - se UTENRIKSSAKER 
(1996- 97) Il, 5. 
Nord-Korea - se UTENRIKSSAKER (1996-97) III, 7. 
til Angola- se UTVIKLINGSHJELP (1993 - 94) Ill, 5. 

Home-Adams-initiativet i Nord-Irland-konflikten - se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) Ill, 15. 

Hunde- og kattemat, prionsmittestoff i - se VETERINÆR VE
SEN (1996- 97) Ill , 7. 

Hunder, forlengelse av midlertidig lov om forbud mot innfør
sel, avl og hold av farlige- se HUSDYRBRUK (1995-96) 
IV, l. 
togpassasjerer med- se JERNBANER (1996-97) Ill, 5. 

Hurdalssjøen i Akershus, allmennhetens fiskerettigheter - se 
NATURVERN (1994- 95) Ill, 13; (1996- 97) IIJ, 11. 

Hurtigrutemuseet, Stokmarknes - se KULTURVERN 
(1995 -96) l, l. 
Stokmarknes, vern av «Finnmarken)) - se KUL TUR VERN 
(1995 - 96) I, 2. 

Hurtigruten, budsjett - se KYSTFART (1993-94) l, l ; 
(1994- 95) I, l ; (1995 - 96) l, l; (1996- 97) I, l. 

- nedlegging av anløP. - se KYSTFART (1993 - 94) Ill , 2. 
Husbanken, bev. til ristkofond for ikke-personlige låntakere

se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il , 7. 
innlånssystem, omlegging - se ST A TSBANKER 
(1996- 97) l , l. 
rentestøtte, økt bev.- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 
Il , 15. 
Statsbankutvalgets innstilling - se ST A TSBANKER 
(1995 - 96) I, l. 
se for øvrig DEN NORSKE ST ATS HUSBANK. 

Husbankloven, endr. i- se SKATTER (1996- 97) IV, 9. 
gjeldssanering for byfomyede borettslag omdannet til 
sameier - se DEN NORSKE ST ATS HUSBANK 
(1995-96) IV, l. 

Husbruksskogsloven, endr. i - se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
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Husdyrkonsesjon, nye retningslinjer - se LANDBRUK 
(1994-95) I, 2. 
skr.spm. fra Syver Berge vedr. ekteskap mellom to bønder 
-se (1996- 97) Dok. 15, spm. 132. 

Husdyrloven, endr. i loven som følge av EØS-avtalen - se 
VETERINÆRVESEN (1995-96) IV, l. 
forslag om endr. i- se VETERINÆRVESEN (1996-97) 
IV, l. 

Huseby utdanningssenter, nedtrapping av tilbudet for blinde 
og svaksynte - se SPESIALSKOLER (1993-94) Ill , l. 

Hushjelper, skattesubsidier til skattytere som har ansatt - se 
SKATTEFRADRAG (1993-94) Ill , l. 
oppheying av Lov om arbeidsvilkår for- se ARBEIDS
VILKAR (1994- 95) IV, l. 

Husholdsvitenskap, Nordisk høgskole for, budsjett 1994 - se 
HØGSKOLER (1993-94) I, l. 

Husleie, betaling for statlige etater i statlige bygg- se STATS
EIENDOMMER (1995 - 96) Il , l. 
kompensasjon til ansatte i Forsvaret for justeringer - se 
MILITÆRT PERSONELL (1996- 97) IJI, 5. 

Husleieloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i - se BYGNINGSVESEN (1994-95) IV, 2; 
endr. i- se POST (1996-97) IV, 2. 

Husleiereguleringsloven, endr. i - se AKSJER (1996 - 97) IV, 
4. 
forslag om endr. i - se BOLIGBYGGING (1995 - 96) IV, l. 

Husstandsfellesskap, forslag om oppheving av partnerskaps
loven- se FAMILIE (1996-97) IV, l. 

Hval, Martha Frivold, avslag på pensjon fra statskassen - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1993 - 94) Il , 3. 
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Hvaler kommune sender brev vedr. kommunens økonomi- se 
KOMMUNER (1993-94) Il, 2. 

Hvaler-Singlefjordområdet, reduksjon av nitrogentilførsel -
se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Hvalfangst, Evenes og Brønnøy kommuner sender uttalelse -
se FANGST (1993-94) Il, l. 
fjerning av vågehval fra liste over truede dyrearter - se 
FANGST (1996-97) Ill , l. 
kvoteendringpga. regnefeil- se FANGST (1994-95) Ill, l. 
oppheving av eksportforbud tilknyttet vågehval - se 
FANGST (1996-97) Ill , 3. 

Hvalfangstnæringen, produktavgift- se FANGST (1993-94) 
l, l ; (1994-95) l , l ; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, l. 

Hvalfangstskuter, Sea Shepherds sabotasjeaksjoner mot nors
ke- se FANGST (1993-94) Ill , l. 
straffeforfølging etter sabotasjeaksjoner mot- se FANGST 
(1996-97) Ill, 2. 

Hvit Valgallianse (Stopp innvandringen. Hjelp de fremmedkul
turelle hjem) som partinavn - se POLITISKE PARTIER 
(1995 -96) Ill, l. 

Hvitevarer, innføring av omsetningskontroll for KFK - se 
FORURENSNING (1995-96) Ill, 3. 
innsamlings- og gjenvinningssystem for KFK- holdige- se 
FORURENSNING (1993-94) 11, 8. 
omsetningskontroll for KFK - se FORURENSNING 
(1996-97) Ill, 3. 
videre drift av anlegg for gjenvinning av KFK-gasser i 
Rogaland- se FORURENSNING (1993-94) III, 26. 

Hvitvasking av penger, tiltak mot- se FINANSER (1995-96) 
IV, l. 

HVPU-reformen, boligtilbud til hjemmeboende - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1996-97) Ill, 7. 
fordeling av midler til vertskommuner- se LOKALFOR
VALTNING (1994-95) l , 1. 
forvaltning av tilskudd til kommuner (styrkingsmidler 
m.v.)- se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 4. 
kontroll med bevilgede midler til- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1994-95) Ill , 10. 
Kristiansund kommune, forslag om forskuttering fra ram
mebev. (bifalt)- se LOKALFORVALTNING (1996-97) 
l , l. 
oppfølging av- se FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) I, 
2; (1994-95) l, 2 og 11, 6; (1995-96) I og 2; (1996-97) I, l 
og Il , l; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; 
(1996-97) I, 31. 
uløste oppgaver vedr. tungt pleietrengende og tidligere 
ikke registrerte- se FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) 
Ill, 17. 
utgiftssituasjon for kommuner uten vertskommunestatus
se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 15. 

Hybelhus, paragraf 12-soning i - se KRIMINALOMSORG 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
l. 

Hydro Seafood, bruk av lvennectin mot lakselus- se NORSK 
HYDRO AS (1996-97) Ill, l. 
oppkjøp av oppdrettskonsesjoner - se HAVBRUK 
(1996- 97) Ill, 5. 

Hydrogen, anvendelse som energibærer - se ENERGI 
(1994-95) 11, l. 
som energibærer, forslag vedr. pilotprosjekt (bifalt) - se 
ENERGI (1995-96) Il, 3. 

Hylland, Aanund, utvalgsleder- se TRYGDER (1995-96) Il, 
8. 

Hyse, EU-regler om utkast- se FISKERIER (1995-96) III, 4. 
Hytteeiendommer i Fredrikstad storkommune, eiendomsskatt 

for- se SKATTER (1993-94) Ill, 3. 
restriksjoner for motorferdsel i Statskogs bygslingskon
trakter- se SKOGBRUK (1996-97) Ill, 6. 

Hytteformidling, endr. i eiendomsmeglerloven- se HANDEL 
(1993-94) IV, 3. 

Hytter, hjemmelsgrunnlag for kommuner til å stanse forurens
ning fra - se FORURENSNING (1993-94) Ill, 31. 
skr.spm. fra Trond Mathisen om kloakktilkobling - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 155. 

Hæren, budsjett- se FORSVAR (1993-94) I, l ; (1994-95) l, l ; 
(1995-96) l, l ; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
endr. i verkstedorganisasjon på Østlandet - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 4. 

forslag om et revidert kostnadsoverslag for to nye feltbatal
joner under DKSV (bifalt)- se FORSVAR (1995-96) I, l. 
forslag om tilleggsbev. til to lette vegmobile bataljoner 
under DKSV (bifalt)- se FORSVAR (1996-97) l, l. 
forsyningskommando, flytting til Kolsås- se FORSVARS
MATERIELL (1996-97) I, l. 
forsyningskommando, skr.spm. fra Anders C. Sjaastad om 
flytting ttl Kolsås- se (1996-97) Dok. 15, spm. 64. 
forsynmgskommando, utsettelse av flytting til Kolsås - se 
FORSVARSMATERIELL (1995-96) Il, 5. 
framtidig rekruttutdanning på Evjemoen - se FORSVAR 
(1995-96) Ill, 2. 
fremtidig krigsstruktur og endringer i regional og lokal 
fredsorganisasjon - se FORSVAR (1993-94) Il, 9. 
materiellanskaffelser- se RIKSREVISJONEN (1994-95) 
Il, 12. 
nye materiellprosjekter - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1994-95) 11, 6. 
opprettelse av to lette ve~obile bataljoner under DKSV -
se FORSVAR (1995-96) Il, 13. 
redusert budsjett 1995 - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
samordning mellom Heimevernet og - se FORSVAR 
(1995-96) Il , 6 . 
spørsmålet om etablering av to selvstendige feltbataljoner 
under DKSV- se FORSVAR (1994-95) Il, 10. 
verksted- og lagerorganisasjon- se FORSVAR (1994-95) 
Il, 10. 

Hærverk, skjerpelse av strafferammer - se STRAFFELOV
GIVNING ( 1994-95) Il, 6. 
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Høgskolebygg i Kristiansand, Volda og Ålesund, behov for nye 

-se STATSBOUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
i Volda og Alesund, overføring av startbevilgninger til 
annet kapittel- se STATSEIENDOMMER (1995-96) Il, 
3. o 

Høgskolen i Bergen, rett til fritt valg av målform - se SPRAK 
(1995-96) Ill , 7. 

Høgskolen i Harstad, deltakelse i bedriftsstipendiatordning for 
reiselivsnæringen- se HØGSKOLER (1993-94) Ill, 3. 

- Troms fylkeskommune sender skriv vedr. reiselivsstudiet
se HØGSKOLER (1995-96) Il , 3. 

Høgskolen i Haugesund, nautikkutdanning - se ST A TSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

Høgskolen i Hedmark, opprettelse av et høgskoletilbud for 
funksjonshemmede i Folldal - se HØGSKOLER 
(1994-95) Ill, l. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om høgre utdanning i Kong
svinger- se (1996-97) Dok. 15, spm. 125. 

Høgskolen i Narvik- se HØGSKOLER (1993-94) l , l. 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, utbygginger ved - se HØG-

SKOLER (1995-96) l, l ; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Høgskolen i Oslo, avdelingslederskifter - se HØGSKOLER 
(1996-97) Ill, 2. 
eksamensfritak i kristendomskunnskap for lærerhøgskole
studenter- se HØGSKOLER (1995-96) Ill, l. 
i Oslo, tannteknikerutdanning, utredning av et tilbud - se 
HØGSKOLER (1996-97) I, l. 

Høgskolen i Stavanger, styresammensetning- se HØGSKO
LER (1996-97) Ill, 5. 

Høgskolen i Stord/Haugesund- se HØGSKOLER (1993-94) 
I, l. 

Høgskolen i Sør-Trøndelag, skr.spm. fra Øystein Djupedal om 
et kultursenter for døve- se (1996-97) Dok. 15, spm. 139. 

Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur, tildeling av 
hovedfag og knutepunktfunksjon - se HØGSKOLER 
(1996-97) I, l. 

Høgskolen i Tromsø, distriktspraksis og desentraliserte studie
tilbud- se HØGSKOLER (1996-97) Ill, 3. 
nye lokaler for Avdeling for kunstfag - se HØGSKOLER 
(1995-96) l , l ; STATSEIENDOMMER (1995-96) I, l. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om lærerutdanning - se 
(1996-91.) Dok. 15, spm. 135. 

Høgskolen i Ålesund, midler til en visuell navigasjonssimula
tor- se HØGSKOLER (1994-95) Ill, 3. 

Høgskolen i Narvik, startbevilgning - se STATSEIENDOM
MER (1994-95) Il, l. 
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Høgskolen Stord/Haugesund, maritim utdanning ved - se 
HØGSKOLER (1995-96) Ill, 5. 
prosjekteringsbev. se ST A TSEIENDOMMER 
(1994-95) Il, l. 
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Høgskolesenter for den estetiske høgskolen i Oslo, lokalise

ringsspørsmålet- se HØGSKOLER (1994-95) I, l. 
for kunstfag i Oslo, lokaliseringsspørsmålet - se HØG
SKOLER (1995-96) l, l. 

Høgskolesenteret på Kjeller, Stiftelsen, bev.- se HØGSKO
LER (1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 

Høreapparater, aksept fra Sjøfartsdirektoratet ved sertifisering 
av sjøfolk- se SJØFOLK (1994-95) III, l. 
øvre tak på refusjon ved kjøp - se HELSEVESEN 
(1994-95) I, l. 

Høringsfrister fra departementene - se STATSADMINIST
RASJON (1994-95) Ill, 3. 

Hørselshemmede barn, tegnspråkopplæring i barnehage - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) Ill, 8. 
bevilgninger til Vestlandet kompetansesenter- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995-96) Ill, 5 og 9. 
forslag om å sikre videre drift ved kompetansesentrene- se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) Il, 6. 
forslag vedr. videregående opplæring - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1996-97) 11, 3. 
førskolebarn, forslag om å sikre tegnspråkopplæring for -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1994-95) Il, 5. 
teksting av tv-programmer via taleregistrator- se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995-96) li, l. 

Høstpløying, forslag om bortfall av fastpris-/støtteordninger av 
miljøhensyn - se LANDBRUK (1995-96) Il, 3. 

Høyesterett, budsjett - se DOMSTOLER {1993-94) I, l; 
(1994-95) I, I; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995- se DOMSTOLER (1995-96) Il, 2. 
regulering av lønn - se DOMSTOLER (1994-95) Il, l; 
(1995-96) Il, 4. 

Høyesterettsdommere, krav om riksrett mot - se DOMSTO
LER (1995-96) IV, l; (1996-97) IV, l. 

Høykommissær for nasjonale rettigheter, KSSEs-se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) Il, 5. 

Høykommissæren for flyktninger, bev. 1994 - se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) l, l. 

Høyrepasjonalisme, tiltak for å motvirke - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) lll, 19. 

Høyspentledninger - se Kraftledninger. 
Høyteknologibehandling, forslag vedr. prinsipper for - se 

HELSEVESEN (1994-95) Il , 9. 
Hå kommune, arbeidsmarkedstiltak - se SYSSELSETTING 

(1996-97) Il, l. 
Haakonsvern, brudd på brannforskriftene - se FORSVAR 

(1993-94) Ill, 17. 
hovedkai, kostnadsøkninger - se FORSV ARSMATERI
ELL (1994-95) I, l. 
opprydning etter forurensning ved - se FORSVAR 
(1993-94) Ill, 13. 

Hålogaland Teater, omdisponering av l mill fra Nordland Tea
ter- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Håndverkstjenesteloven, endr. i - se FORBRUKERSAKER 
(1996-97) IV, 4. 

Hårpleie, merverdiavgift ved eldresentre- se MERVERDIA V
GIFT (1994-95) III, 3. 

Ibestad kommune, bev. til Bygdensambandet - se VEGVE
SEN (1996-97) I, l. 
oppstart av arbeid på Bygdaforbindelsen- se VEGVESEN 
(1995-96) I, l. 

IBRD, Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling, 
rammeavtale om samfinansiering - se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) Il, 3. 

Ibsen, Henrik, etablering av institutt i Oslo - se KUL TUR 
(1996-97) III, 2. 

lbsentunnelen, refusjon til Oslo kommune, utsettelse - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 

IDA, Det internasjonale utviklingsfond, kapitalpåfylling - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 10. 
rammeavtale om samfinansiering - se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) Il, 3. 

IDB, Den interamerikanske utviklingsbanken, kapitalutvidelse 
-se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, 6. 

Idebanken, bev. tilknyttet lokal oppfølging av Agenda 21- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; (1996-97) I, 31. 
bortfall av støtte- se MILJØVERN (1994-95) I, l. 
støtteberettigelse- se MILJØVERN (1996-97) l, l. 

Ideelle organisasjoner - se Frivillige organisasjoner. 

IDRETT ... . .............................. 283 
Idrettsanlegg, tilskudd til, forutsetninger og prioriteringer - se 

IDRETT (1995-96) l, 2. 
Idrettsbygg i Gaustadbekkdalen, bev. 1994- se UTDANNING 

{1993-94) I, l. 
Idrettsfag, bruk av valgfagtimer ved studieretning- se VIDE

REGAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 14. 
forslag vedr. bruj<. av valgfagtimer innenfor studieretningen 
-se VIDEREGAENDE SKOLER (1994-95) Il, 76 

tilleggspoeng for studieretning for- se VIDEREGAENDE 
SKOLER {1994-95) Ill , lO. 

Idrettshøgskolen, budsjett- se HØGSKOLER (1993-94) l, l; 
(1994-95) l, 1; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 

Idrettslag, anmodning vedr. avgifter og beskatning - se 
IDRETT (1996-97) l, 2. 

IF AD - se Det internasjonale fond for jordbruksutvikling 
IFOR, erstatning med NATO-ledet stabiliseringsstyrke SFOR

se NATO (MILITÆR TEKNISKE SPM) (1996-97) l, 2. 
NATO-styrke i Bosnia-Hercegovina, kostnadsøkninger -
se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
NATOs Bosnia-styrke, norsk deltakelse - se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1996-97) I, l. 
NA TOs Bosnia-styrke, tilbakeføring av midler til statskas
sen- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1996-97) 
li, l. 
norsk deltakelse- seNA TO (MI LIT ÆR TEKNISKE SPM) 
(1995-96) I, 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32 og 
Il, lO; UTENRIKSSAKER (1995-96) li, 7. 

IKEA, planer om etablering av varehus i Trondheim - se 
VAREHANDEL (1995-96) lll, l. 

Ikke-spredning ~v kjernevåpen, videreføring av Avtalen om -
se ATOMVAPEN (1994-95) Il, l. 

Ila skole i Oslo, forsøk med et holdningsfag - se GRUNN
SKOLE (1993-94) Ill, 6. 

ILO, Den 80. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1993-
se ARBEIDSLIV (1993-94) Il, l. 
Den 81. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1994-
se ARBEIDSLIV (1995-96) Il, l. 
Den 82. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1995-
se ARBEIDSLIV (1995-96) Il, 6. 
Den 83. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1996-
se ARBEIDSLIV (1996-97) Il, 2. 

ILO-konvensjon om arbeiderklausuler i offentlige kontrakter
se ARBEIDSLIV (1995-96) Il, 2. 
arbeidstilsyn for ikke-kommersiell tjenestesektor- se AR
BEIDSLIV (1995-96) Il, 6. 
deltidsarbeid- se ARBEIDSLIV (1995-96) Il, l. 
grenser for minoritetsvern- se REINDRIFT (1996-97) li, 
l. 
hjemmearbeid- se ARBEIDSLIV (1996-97) Il, 2. 
stkkerhet og helse i bergindustrien - se ARBEIDSLIV 
(1995-96) Il, 6. 
urbefolkninger- se SAMER {1996-97) Ill, 2. 

IMF (Det internasjonale valutafondet), salg av deler av gullbe
holdning - se ØKONOMISK SAMARBEID (1994-95) 
Ill, 2. 
gjeldslettefond for de fattigste u-landene - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1995-96) Ill, l. 
NAB-avtalen ny låneordning for - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1996-97) Il, l. 
virksomheten - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1994-95) Il, 5; (1996-97) Il, 2. 

lmigran, blåreseptmedisin- se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 
2; (1994-95) l, l. 
tillatelse for anestesileger til å forskrive - se HELSEVE
SEN (1994-95) Ill, 16. 

Immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner, 
endr. i lov- se UTENRIKSSAKER (1993-94) IV, l. 

IMO {FNs sjøfartsorganisasjon), forslag om strengere regelverk 
for oljefrakt- se SJØFART (1995-96) Il, 4. 
forsøpling fra skip- se SJØFART (1996-97) Ill, 3. 
sjøsikkerhets- og miljøarbeid- se SJØFART (1995-96) Il , 
3. 



- 911- Stikkordregister 

Import av hermetisk skinke fra Zimbabwe - se UTENRIKS
HANDEL (1996-97) Ill, l. 
av kjøtt, kontroll av antibiotikaresistente bakterier - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, lO og 12. 
av kjøtthermetikk fra u-land, auksjonsprinsippet ved - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1993-94) Ill, 3. 
av kom fra Sudan- se UTENRIKSHANDEL (1994 - 95) 
Ill, 5 og 6. 
av legemidler, tilpasning til EØS-avtalen - se HELSEVE
SEN {1996-97) IV, l. 
av matvarer, næringsmiddelkontroll - se UTENRIKS
HANDEL {1995-96) Il, 8 og Ill, 15. 
av poteter, kontroll pga potetsykdom - se UTENRIKS
HANDEL {1995-96) III, 14. 
av storfekjøtt fra Storbritannia - se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Ill, 13 og 16. 
fra u-land- se UTENRIKSHANDEL {1994-95) Ill, 7, 16 
og 18; {1995-96) I, 2. 

Importavgift og eksportrestitusjon for bearbeidede jordbruks
produkter, endr. i lov - se LANDBRUKSPRODUKTER 
{1993-94) IV, l. 

Importkvoter for landbruksvarer, endring av prøveordning - se 
UTENRIKSHANDEL {1993-94) 111, 4. 

Importvern, tollemping for matvarer fra u-land - se UTEN
RIKSHANDEL (1994-95) Ill, 16. 

Incest, fornyet gjennomgang av saker - se DOMSTOLER 
(1994-95) Ill, l. 

India, forvaltning av bilateral bistand - se UTVIKLINGS
HJELP (1995-96) Il, 3. 
nødhjelp etter jordskjelv - se UTVIKLINGSHJELP 
{1993-94) Il, l. 
salg av Tofte industriers klorfabrikk til- se MILJØVERN 
(1994-95) Ill, 6. 

Indianere, forsvarskamp i Mexico- se MENNESKERETTIG
HETER (1993-94) Ill, 4. 

Individuelle pensjonsavtaler {IP A), skattlegging av - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 15. 

Indonesia, advarsler til norske firmaer mot å investere i - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 7. 
formuleringer i økonomisk samarbeidsavtale med - se · 
ØKONOMISK SAMARBEID (1993-94) Ill, 4. 
menneskerettighetsspørsmål - se MENNESKERETTIG
HETER (1996-97) Il, l og Ill , 8. 
okkupasjon av Øst-Timor - se UTENRIKSSAKER 
(1993 -94) Ill, l. 

Indre Finnmark, Omstillingspro~rammet for, forslag om 
avtaleverket for reindriftsnænngen - se REINDRIFT 
{1993 - 94) Il, l. 

Indre Hardanger, rassikring langs veger- se VEGVESEN 
(1993 - 94) Ill, 9. 

INDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Industriarbeidermuseet, sikring av videre drift - se V ANN

KRAFT {1995-96) I, l. 
Vemork, Telemark, bev. - se KULTURVERN {1994-95) 
I, l ; (1995 - 96) I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 
32; (1996-97) I, 31. • 

Industribanken, overføring fra- se STATSLAN (1994-95) Il, 
l. 

Industridesign, Institutt for, bortfall av kunstfagstipend for stu
denter ved - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
STUDIEFINANSIERING (1995-96) I, l. 
Institutt for, ev. sammenslåing med Arkitekthøgskolen i 
Oslo- se HØGSKOLER (1994-95) I, l. 
Institutt for, sammenslåing med Arkitekthøgskolen i Oslo
se HØGSKOLER (1995 - 96) I, l. 

Industrielt hjem~pearbeide, oppheving av lov om - se AR
BEIDSVILKAR (1994-95) IV, l. 

Industrifondet, engasjement i forbindelse med musicalen 
«Which Witch»- se RIKSREVISJONEN {1993 - 94) Il, l; 
(1994-95) Il, 12; (1995 - 96) Il, 3. 

Industrikonsesjonsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 
4. 

INDUSTRIUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
INFO 2000, deltaking i EU-programmet- se INTERNASJO

NALT SAMARBEID (1995-96) I, 5; EFTNEU 
(1996-97) Il, 25. 

Informasjonsberedskap, NRK- se NORSK RIKSKRINGS-

KASTING (1993- 94) I, l ; (1994-95) I, l; (1996-97) I, l. 
Informasjonsformål, utenriks-, handels- og bistandspolitikk, 

budsjett - se UTENRIKSSAKER (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Informasjonsplikt, neglisjering fra forvaltningsorganers side
se STATSFORVALTNING (1996-97) lll, lO. 

Informasjonsrådgivning, forslag om lovfestet åpenhet 
omkring- se SIVILLOVGIVNING (1996- 97) Il, l. 

Informasjonsteknologi, anskaffelse og bruk av edb i statsfor
valtmngen- se STATSFORVALTNING (1994-95) Il , 5. 
biblioteksektoren, bev. 1997- se BIBLIOTEK OG LITTE
RATUR (1996- 97) I, 2. 
elevtilgang til ingeniør- og sivilingeniørstudier - se 
HØGRE UTDANNING (1996-97) Ill, 7. 
fagmiljøer i regionsentre - se HØGRE UTDANNING 
(1996- 97) III, 11. 
forslag om en bredt sammensatt IT-kommisjon - se 
VITENSKAP (1995-96) Il , 5. • 
fra OL, gjenbruk av politiets - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1995 - 96) Ill , 17. 
handlingsplan for kompetanseutvikling (forslag bifalt) - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1996- 97) Il, 3. 
i forvaltningen - se STATSFORVALTNING (1995- 96) 
Il, 4. 
i utdanningen - se UTDANNING (1993 - 94) Il , 5; 
(1996-97) l, l. 
i utenrikspolitisk perspektiv - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 7. 
Justissektorens samordningsenhet for, budsjett - se 
RETTSVESEN (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
liberalisering av handel med IT -produkter - se TOLL 
(1996-97) Il, 4. 
ny Enhet for fellesfunksjoner innen justissektoren - se 
RETTSVESEN (1994-95) I, l. 
redegjørelse - se VITENSKAP (1996 - 97) Il, 2. 
Regjeringens politikk - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 3. 
Riksrevisjonens rapport om Winix-saken - se UTDAN
NING (1994- 95) Il, 4. 
sertifiseringsordninger for - se PERSONVERN (1995 - 96) 
Ill, 3. 
studieplasser- se HØGRE UTDANNING (1996-97) Ill, 
6. 
studieplasser, skr.spm. fra Øystein Djupedal - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 113. 
Telenors bedriftsoppkjøp - se TELEVERKET (1996- 97) 
Il, l. 
tilskudd til politiske partier - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996- 97) l, 31. 
utenrikspolitisk perspektiv - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il , 5. 
utvikling og bruk av- se VITENSKAP (1995 - 96) 11, 9. 

Informasjonstiltak for å begrense elforbruket - se ELEKTRI
SITET (1996- 97) Il, l. 

Infrastrukturmidler, tilbakebetaling til NATO - se FOR
SVARSMATERIELL (1994-95) Il, l ; (1995-96) Il , 3. 

Infrastrukturprogram, NATOs fellesfinansierte - se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1993-94) Il , 2. 
NATOs, tilskudd - se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
NATOs, tilskudd og bruttobudsjettering - se NATO 
(MILITÆRTEKNISKE SPM) (1994- 95) l, l. 

Ingeniørutdanning, anmoqning om rekrutteringsfremmende 
forslag- se VIDEREGAENDE SKOLER (1996-97) I, l. 

lngierstrand i Oppegård, oppfølging av arbeidet med en regu
leringsplan for- se KOMMUNER (1993-94) Ill, 25. 

Inkassoloven, endr. i - se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
gyldighet for offentlige ansatte - se SIVILLOVGIVNING 
(1995-96) Ill, l. 

Inmarsat, reorganisering - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1995-96) Il , 5. 

Inndragninger, budsjett- se RETTSVESEN (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996- 97) I, l. 
av. utbytte ved kriminelle forhold - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 9; (1995-96) l, l. 

Inneklima, forebygging av luftveissykdommer - se FOLKE
HELSE (1995-96) I, l. 
handlingsplan for- se FOLKEHELSE (1996-97) Il, 6. 
i skolebygg - se ARBEIDSMILJØ (1995-96) Il, 4; 
(1996-97) Il, 7 og Ill, 4. 
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Konkurransetilsynets lokaler - se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) Ill, 2. 
tiltak for bedring - se ARBEIDSMILJØ (1993-94) l, l; 
(1994-95) I, l. 

Innførsels- og utførselsregulering, ny lov om - se UTEN
RIKSHANDEL (1996- 97) IV, l. 

lnnførselsforbud, endr. i lov av 1934 om midlertidig - se 
RETTSVESEN (1996- 97) IV, 4. 
endr. i lov av 1946 om midlertidig- se RETTSVESEN 
(1996-97) IV, 4. 

Innkjøpsordning for voksenlitteratur, forslag om utvidelse- se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) Il , l. 

Innlands-Norge, næringsrettet forskning og utvikling - se 
LANDBRUK (1996- 97) Ill, 8. 

Innlandsfiske, allemannsretten - se NATURVERN (1994 - 95) 
Ill, 13; (1996-97) Ill, 11. 
framleie av fiskerett - se NATURVERN (1994-95) III, 11. 

Innmatingsavgift for kraftselskapene, forslag fra NVE - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 4. 

Innovasjonsmiljø AlS, uavhengig rapport om vaktnedlegging 
på tyr - se SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) Il, 5. 

Innsamlingsaksjoner, betaling for NRKs deltakelse i - se 
KRINGKASTING (1994-95) Ill, 5. 

- regjeringens deltakelse i - se KRINGKASTING 
(1994- 95) Ill, 4. 

Innsidehandel, regler for- se AKSJER (1996- 97) IV, 5. 
Innskuddsgarantiordninger, regler om - se FINANSER 

(1994-95) 11 , 2. 
Innsynsrett etter forvaltningsloven - se STATSFORVALT

NING (1994-95) Ill, 8. 
i Overvåkingspolitiets arkiver, fprslag om begrenset 
(bifalt) - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) li, 15. 
i Overvåkingspolitiets arkiver, forslag om egen lov - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) 11, 16. 

Inntektsfordeling, skjevheter i - se FINANSER (1995 - 96) Ill , 
2. 

Inntektsoppgjøret - se LØNN (1993-94) 11 , 4; (1994-95) 11 , 
7; (1995-96) Il , 8; (1996- 97) Il , 2. 

Inntektspolitikken - se STATSBUDSJETTET (1993- 94) l , 
34; (1994- 95) l , 27; (1995 - 96) I, 2; (1996-97) l , 2, 31 og 
34. 

Inntektsskattøren - se SKATTER (1993-94) I, l ; (1994- 95) 
l , l; (1995 - 96) l, l; (1996- 97) I, l. 
1994 og 1995, endr.- se STATSBUDSJETTET (1994- 95) 
l , 27. 
1994, Sør-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse- se 
SKATTER (1993-94) 11 , 2. 

- fastsetting av satser for- se SKATTER (1993-94) IV, l. 
Inntektsskatt - se SKATTER (1993 - 94) I, l ; (1994-95) I, l ; 

(1995-96) l, l ; (1996- 97) I , l. 
forslag om en flat skatt-kommisjon - se SKATTER 
(1996- 97) 11 , 17. 
Rælingen kommune sender skriv - se SKATTER 
(1996- 97) Il , 11. 

Inntektssystemet, forslag om bred gjennomgang bifalt - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
forslag til endringer/ny modell - se LOKALFORV ALT
NING (1995 - 96) Il , 13. 
høringsfrist for Rattsø-utvalgets innstilling - se LOKAL
FORVALTNING (1995-96) Ill, 7 og 10. 
informasjon til distriktene om Rattsø-utvalgets innstilling 
se LOKALFORVALTNING (1995 - 96) Ill, 6. 
innkreving av øremerkede tilskudd - se LOKALFOR
VALTNING (1996-97) Il, 8. 
innlemming av øremerkede tilskudd i - se LOKALFOR
VALTNING (1994-95) 11, 5. 
innlemming av øremerkede tilskudd i statsbudsjettet 1995 -
se LOKALFORVALTNING (1993 - 94) Il, 4. 
kommuners og fylkeskommuners medvirkning ved gjen
nomgang - se LOKALFORVALTNING (1994-95) III , 2. 
konsekvenser for distriktspolitikken - se LOKALFOR
VALTNING (1995-96) Ill, 13 . 
og skolestrukturen - se LOKALFORVALTNING 
(1994-95) Il, 2. 
omlegging til utgiftsutjevnende tilskudd til fylkeskommu
ner og kommuner 1994 - se LOKALFORVALTNING 
(1993-94) l, l. 
rammetilskudd til fylkeskommuner og kommuner 1997 -
se LOKALFORVALTNING (1996-97) I, l. 

rapport om variasjoner i inntekter- se LOKALFORV ALT
NING (1995-96) Ill, 11. 
representasjon fra Nord-Norge i utredningsutvalg - se 
LOKALFORVALTNING (1994-95) Ill, 3. 
tildeling av skjønnsmidler til fylkeskommunene - se 
LOKALFORVALTNING (1995-96) Ill , 9. 
ulikheter kommunene imellom i Skole-Norge - se 
LOKALFORVALTNING (1995-96) Ill, l. 
utgiftsutjevnende tilskudd til fylkeskommuner og kommu
ner - se LOKALFORVALTNING (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l ; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il , 15. 
uttalelser fra kommunestyrer vedr. Rattsø-utvalgets innstil
ling- se LOKALFORVALTNING (1995-96) Il , 6-9. 
økning i overførin8er til kommunesektoren- se LOKAL
FORVALTNING (1995-96) Ill , 8. 

Innvandrerbutikker, næringsmiddelkontroll - se VAREHAN
DEL (1994 - 95) Ill, 7. 

INNVANDRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
Innvandrere, merknad fra H, FrP og KrF om samfunnskontrakt 

-se RETTSVESEN (1993-94) I, 1. 
Institusjonsopphold, forlengelse av tvangsinnleggelse etter 

barnevernloven - se BARNEVERN (1994- 95) Ill , 2. 
Institutt for energiteknikk, budsjett 1994 - se VITENSKAP 

(1993-94) I, 2. 
forsikringsteknisk undersøkelse for pensjonsordning - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1993 - 94) 11 , 4. 
tilskuddstilsagn for Haldenprosjektet for 1997-99 - se 
VITENSKAP (1995-96) l, 2. 

Institutt for fredsforskning, bev. 1994 - se VITENSKAP 
(1993-94) I, l. . 

Institutt for Industridesign, bortfall av kunstfagstipend for 
studenter ved - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
STUDIEFINANSIERING (1995-96) l , l. 
ev. samordning med Arkitekthøgskolen i Oslo- se HØG
SKOLER (1994 - 95) I, l. 
sammenslåing med Arkitekthøgskolen i Oslo- se HØG
SKOLER (1995 - 96) I, l. 

Institutt for samfunnsmedisin, kartlegging av flyktningers 
bruk av offentlige stønadsmidler - se VITENSKAP 
(1994-95) III , 3. 

Institutt for sosialforskning (INAS), bev. - se VITENSKAP 
(1993-94) l, l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I , l. 
sammenslåing med Barnevernets utviklingssenter, Norsk 
gerontologisk institutt og Ungforsk - se VITENSKAP 
(1995-96) I , 5. 
se Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring. 

Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF), hev. - se 
VITENSKAP (1993 - 94) l, l; (1994-95) l, l ; (1995 - 96) I, 
1. 

lnstrumentopplæring i grunnkurs for musikk/dans/dram:} - se 
STATSBUDSJETTET (1994- 95) 1,27; VIDEREGAEN
DE SKOLER (1994 - 95) l, l. 

Integreringstilskudd til bosetting av flyktninger i kommunene 
- se INNVANDRERE (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 3; 
(1996-97) I, 3 og Il, 1 og lO; ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Intelsat, reorganisering - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1995-96) 11, 5. 

Interkommunalt samarbeid, forslag om gjennomgang av 
kommuneloven m.v. (bifalt)- se KOMMUNER (1995-96) 
11, 23. 

INTERNASJONAL RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Internasjonale fond, tilskudd til, budsjett 1994 - se FN 

(1993-94) l, l. 

INTERNASJONALT SAMARBEID ..... . . . 309 
International Chamber Music Festival, bev. 1997 - se 

KUNST (1996- 97) I, 3. 
Internatskoler, anmodning vedr. løsninger for 6- åringer- se 

GRUNNSKOLE (1996-97) l, l. 
for seksåringer- se GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 10. 
forslag om å avvikle ordningen - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il , 3. 
stipend til elever med tilrettelagt opplæring - se SPESIAL-
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SKOLER (1994-95) III, 3. 
Internett, betalingsformidling, kontraktsinngåelse og markeds

føring via- se FORBRUKERSAKER (1996-97) I, l. 
informasjon fra stortingsgruppene - se STATSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15; STORTINGET (1995-96) l, l. 
kontroll av telekommunikasjon - se TELEKOMMUNI
KASJONER (1995-96) Ill, 2. 
Telenors lokaltakstøkning- se TELEVERKET (1996-97) 
Ill, 6. 

Internkontroll av helse, miljø og sikkerhet, forslag om forenk
ling (bifalt)- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) Il, l. 
endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) IV, l. 
for innsatsvarer i landbruket, innføring av - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) IV, 3. 
henstilling om bev. til informasjon om ny forskrift- se AR
BEIDSMILJØ (1996-97) I, l. 
i arbeidslivet, Arbeidstilsynets rolle for å få framskyndet -
se ARBEIDSMILJØ (1995-96) l, l. 
i e-verk, manglende- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) l, l. 

Interpellasjoner, regelendringer se STORTINGET 
(1995-96) Il, lO. 

Interreg (EU-program for utvikling av grenseregioner), delta
kelse i - se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, 2; 
(1996-97) Il, l. 
tilskudd- se DISTRIKTSUTBYGGING (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

lntervensjonssenter med MR ved det nye Rikshospitalet - se 
SYKEHUS (1994-95) Il, 7. 

INTSOK, lokalisering av sekretariat til Oslo - se OLJEOM
SETNING (1996-97) III, 7. 
rapport om bistandspolitikk og norsk oljeindustri - se 
OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, l. 

Invalidepensjonerte, statens engasjement av, budsjett 1994 -
se STATENS PERSONALPOLITIKK (1993-94) l, l. 

Invest in Norway, utenlandske investeringer i Norge- se IN
DUSTRIUTBYGGING (1994-95) Ill, 4. 

Investeringer, internasjonal avtale om - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 10. 
skr.spm. fra Marit Arnstad om internasjonal avtale - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 14l. 

Investeringsavgift 1994 og fjerning over 7 år - se SÆRA V
GIFTER (1993-94) I, 2. 
fritak for hogstmaskiner- se SÆRAVGIFTER (1994-95) 
Ill , 7 og 9. 
lassbærere for tømmer, fritak - se ST ATS BUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
se SÆRAVGIFTER (1994-95) I, 3; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Investeringsfond for Øst-Europa, anmodning om etablering -
se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, 3. 

Investeringsforetak, samordning av lover og forskrifter - se 
FINANSER (1993-94) IV, l. 
tilpasning til EØS-avtalen- se AKSJER (1995-96) IV, 4. 

Investeringsgarantier, utviklingsland, endr. i ordning - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 9. 

Invitrofertilisering (IVF), godkjenningsordning- se SVAN
GERSKAP (1994-95) IV, l. 
bruk av tre egg pr. behandling - se SVANGERSKAP 
(1996-97) Ill, l. 

IP A - se Pensjonsavtaler. 
Irak, tyrkisk mtervensjon i det nordlige - se UTENRIKSSA

KER (1996-97) 111, 12. 
Iran, forslag om norsk tilslutning til USAs handelsboikott - se 

UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, 2. 
forslag om sterkere press for å oppheve dødsdommen over 
Rushdie- se REGJERINGEN (1993-94) Il, 2. 
Norges forhold i lys av Rushdie- og Nygaard- saken - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 6; (1994-95) Il, 3. 
norsk handelspolitikk overfor - se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Ill, 9. 
sikkerhet for kvinner som har konvertert til kristendommen 
-se INNVANDRERE (1995-96) Ill, 24. 
økonomiske sanksjoner pga. menneskerettighetssituasjo
nen- se MENNESKERETTIGHETER (1993-94) Ill, 7. 

!RF-bataljon, Heistadmoen, finansiering av- se FORSVARS
MATERIELL (1993-94) l, l. 
klargjøringsdato- se FORSVAR (1994-95) Ill, 15. 
rekruttering og klargjøringsdato - se FORSVAR 
(1995-96) I, l. 
stridsevnebegrensning pga. personellmangel - se FOR-

SV AR (1996-97) l, l. 
Ishaller, utslipp av nitrogendioksidgasser - se IDRETT 

(1995-96) Ill, l. 
Islam, karakteristikk fra NA TOs generalsekretær av fundamen

talistisk- se NATO (POLITISKE SPM) (1994-95) Ill, l. 
Island, import av sauekjøtt - se LANDBRUKSPRODUKTER 

(1996-97) Ill, 2. 
Israel, Arafats holdning til Hamas-terrorist i- se UTENRIKS

SAKER (1995-96) Ill, 15. 
bruk av tortur - se MENNESKERETTIGHETER 
(1995-96) Ill, 6. 
flytting av den norske ambassaden til Jerusalem - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) Ill, 14; (1995-96) lll, 3. 
interp. om Oslo-prosessen - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il , 8. 
konsekvenser av regjeringsskiftet for norsk Midtøsten
politikk- se UTENRIKSSAKER (1995-96) Ill, 27. 
norsk protest mot angrep på Sør-Libanon- se UTENRIKS
SAKER (1995-96) Ill, 20. 
nye jødiske bosetninger i Øst-Jerusalem - se UTENRIKS
SAKER (1996-97) Ill, 4 og 8. 
objektiv fremstilling av Midtøsten-konflikten i lærebøker
se SKOLER (1994-95) Il, 2. 
palestinsk terror mot- se UTENRIKSSAKER (1995-96) 
Ill, 13. 
press for å stanse utvidelsen av bosettinger på Vestbredden 
-se INTERNASJONAL RETT (1993-94) Ill, 3. 
status i saken om Ahmed Bouchikhi - se UTENRIKSSA
KER (1995-96) Ill, 6. 
åpning av palestinske områder på Vestbredden og Gaza
se UTENRIKSSAKER (1995-96) Ill, 21. 

IT - se Informasjonsteknologi. 
Italia, grensekontroll mellom Rest-Jugoslavia og - se INN

VANDRERE (1995-96) Ill, l. 
norsk reaksjon på fascistiske statsråder i - se UTENRIKS
SAKER (1993-94) Ill, 12. 

I var Aasen-senteret, bev. 1997 tilknyttet I var Aasen- tunet- se 
KULTUR (1996-97) l, 2. 
investeringstilskudd 1996 til Ivar Aasen-tunet i Ørsta - se 
KULTUR (1995-96) I, 3. 
planlegging og etablering- se KULTUR (1993-94) l, 2; 
(1994-95) I, l. 
prosjektarbeid -se HØGSKOLER (1994-95) I, l. 

lvermectin mot lakselus, Hydro Seafoods planer- se HAV
BRUK (1996-97) Ill, l. 

Jagerfly, kjøp av nye - se FORSVARSMATERIELL 
(1996-97) III, l. 

Jagland, Thorbjørn, utnevnes til statsminister - se REGJE
RINGEN (1996-97) Il, 4. 

Jahre, Anders, garanti for utgifter m.v. ved bobehandling- se 
RETTSVESEN (1994-95) Il, l. 

Jakobsen, Helge, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
1648 (12.12.96). 

Jakt i statsallmenning, pris for jaktkort - se NATUR VERN 
(1995-96) Ill, 17. 
og fritidstiske, allmennhetens adgang til -se ST A TSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 
på rype i Finnmark, starttidspunkt - se NATURVERN 
(1996-97) III, 17. 
reduksjon av blyhaglbruk- se NATURVERN (1996-97) 
Ill, 4. 

Jammu og Kashmir, menneskerettighetssituasjonen i og FN
resolusjoner vedr. - se MENNESKERETTIGHETER 
(1993-94) Ill, 11. 

Jan Mayen, budsjettansvar til Fiskeridepartementet- se SIK
KERHET TIL SJØS (1994-95) I, l. 
Forsvarets lagring av PCB -se FORSVAR (1994-95) Ill, 
6. • 
ny lov om skattlegging av personer på- se POLAROMRA
DER (1996-97) IV, l. 

Jan Mayen-s,ka, Haag-domstolens dom - se GRENSE
SPØRSMAL (1993-94) Il, l. 

Jan-Mayen-skatteloven, ny lov- se SKA TIER (1996-97) IV, 
l. 

Jauert, Per, Aarhus Universitet, notat om nærkringkasting i 
Norge- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 

Jazzmusikk, bev. til festivaler - se KUNST (1995-96) I, 3; 
(1996-97) l, 3. 
ev. samordning av sentra for rockemusikk og- se KUNST 
(1994-95) I, 2. 

Jernbanemuseet - se Norsk jernbanemuseum. 
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Jernbanens sykekasse, statlig dekning av underskudd - se 
JERNBANER (1994-95) Ill, 3. 

JERNBANER ............................. 315 

Jernbanetrafikkselskap, endr. i lov om Statens - se JERN
BANER (1996-97) IV, 3. 

Jernbaneverket, endr. budsjett 1997 - se STATSBUDSJET
TET (1996-97) Il, 28. 
navneendring fra NSBs kjøreveg - se JERNBANER 
(1996-97) Il, 2. 

Jerusalem, flytting av den norske ambassaden i Israel fra Tel 
Aviv - se UTENRIKSSAKER (1995-96) III, 3. 
nye jødiske bosetninger i Øst- - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Ill, 4 og 8. 

Jerv, beiteretter i kjerneområder, skr.spm. fra Syver Berge- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 24. 
melding om rovviltforvaltning - se NATURVERN 
(1996-97) Il, 6. 
sauehold i kjerneområdet for - se NATURVERN 
(1995 - 96) Ill, 16. 
tap av bufe i kjerneområder for - se NATURVERN 
(1995-96) Ill, l. 

Jobbskapingsprosjekter, tilskudd - se SYSSELSETTING 
(1993 - 94) l, l; (1994- 95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Johnsen, Sigbjørn, finansminister, mistillitsforslag - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, Il; (1995-96) Il, 4. 

JORDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

Jordbruksareal, produksjonsevnen i landbruket - se JORD
BRUK (1996-97) Ill , l. 

Jordbruksavtalen, budsjett- se LANDBRUK (1993 - 94) I, 3; 
(1994- 95) l, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 
endr. budsjett - se LANDBRUK (1995-96) Il, 2; 
(1996- 97) Il, l. 
endr. budsjett 1995 (hev. tilknyttet flom på Østlandet og 
avlingsskader i Nord-Norge) - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 3. 
rammeøkning ved inntektsøkning på 75000 kr- se LAND
BRUK (1996-97) Ill, 9. 
til gjennomføring av, endr. budsjett 1994 - se LAND
BRUK (1994-95) Il, 3. 

Jordbruksoppgjøret - se LANDBRUK (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, JO; (1995-96) Il, 8; (1996-97) Il, 6. 

- 1996, bevilgninger ved - se LANDBRUK (1995-96) Ill , 
18. 
1996, grunnlagsmateriale for- se LANDBRUK (1995 - 96) 
Ill , 15. 
1996, krav om produktivitetsvekst - se LANDBRUK 
(1995 - 96) Ill, 19. 
1996, ulovlige aksjoner i forbindelse med - se LAND
BRUK (1995-96) Ill, 9. 

Jordbruksvarer, endr. i lov til å fremme omsetningen av - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) IV, l. 

Jordforsk, endr. i tidligere vedtak om innlemming i Statens 
Pensjonskasse av stiftelsen - se ST ATENS PERSONAL
POLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Jordloven, erstatning ved ekspropriasjon - se LANDBRUK 
(1994- 95) Il, 6. 
(ny)- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2. 
praktisering 1993-1995- se LANDBRUK (1995-96) Il, 6. 
tiltak for vern av matjord - se LANDBRUK (1995-96) Ill, 
20. 
vedtak i en jordlovsak i Hedmark - se LANDBRUK 
(1993-94) Ill, 15. 

Jordmortjeneste i kommunene - se SV ANGERS KAP 
(1993-94) III, l. 
i kommunene, lovrefonn om - se HELSEPERSONELL 
(1995-96) III, 7. 
i privat praksis, forslag om egen takst for- se HELSEPER
SONELL (1996-97) Il , l. 
obligatorisk- se HELSEVESEN (1993-94) IV, 3. 
som obligatorisk deltjeneste i kommunene - se SV AN
GERSKAP (1993-94) Ill, 9. 
valg mellom helsestasjoner og privatpraktiserende - se 
SVANGERSKAP (1994-95) Ill , 4. 

Jordmorutdanning, kvaliteten på- se HØGRE UTDANNING 
(1995 - 96) Ill, 3. 

Jordmødreloven, endr. i - se HELSEPERSONELL (1994-95) 

IV, l. 
Jordskifte, fritak for tinglysingsgebyr på skjøter - se RETTS

VESEN (1994-95) IV, 2. 
Jordskifteloven, bruksordning i områder med reindrift - se 

LANDBRUK (1995-96) IV, l. 
endr. i- se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
endr. i- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2. 
harmonisering av regelverk og øking av gebyrinntekter- se 
LANDBRUK (1995-96) IV, 2. 

Jordskifteverket, budsjett - se JORDBRUK (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
samlet plan for organiseringen av - se JORDBRUK 
(1993-94) Ill, l. 

Jordvernavgift- se LANDBRUK (1995-96) Ill, 20. 
Jordvernloven, oppheving av - se LANDBRUK (1994- 95) 

IV, 2. 
Jostedalsvassdraget, medeierskap for Sogn og Fjordane fyl

keskommune i utbygging - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

- tidsfrist for Sogn og Fjordane for ev. medeierskap i utbyg
ging- se VASSDRAGSREGULERING (1993-94) I, l. 

Jotun, utbygging og drift- se OLJEUTVINNING (1996-97) 
Il, 7. 

Journaler, opplysninger om seksuell legning- se PERSON
VERN (1994- 95) Ill, 5. 
oppretting og sletting av feildiagnose- se PERSONVERN 
(1996-97) Ill, 8. 

Journalføring av EU-dokumenter i Utenriksdepartementet- se 
EFTA/EU (1995-96) Il, l. 
i forvaltningen, sensurering ved - se ST A TSFORV ALT
NING (1994-95) III, 4. 
i statsforvaltningen, kritikk av manglende - se ST ATS
FORVALTNING (1994- 95) Il, 7 og 8; STORTINGETS 
OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (1995-96) 
Il, 3. 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rutiner -
se DEPARTEMENTER (1996-97) I, 5. 
Landbrukdsdepartementets rutiner - se STATSFOR
VALTNING (1994-95) 111, Il og 12. 
lov om familievernkontorer, egne bestemmelser for - se 
FAMILIE (1996-97) IV, 2. 
rutiner i departementene - se DEPARTEMENTER 
(1995 -96) Ill , 4. 

Journalister, kubanske myndigheters overgrep mot- se MEN
NESKEREl,TIGHETER (1996-97) III, 3. 

Jugendsenter, Alesund, hev. til arbeid med etablering - se 
KULTURVERN (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Jugoslavia, asylsøkere fra etnisk blandede familier i det tidli
gere- se INNVANDRERE (1996-97) Ill, 21. 
bevis for krigsforbrytelser i det tidligere - se MENNESKE
RETTIGHETER (1995-96) III, 12. 
flyktninger uten asyl/oppholdstillatelse fra det tidligere- se 
INNVANDRERE (1996-97) III, 9. 
forslag om opphold på humanitært grunnlag for barn og 
barnefamilier fra tidligere - se INNVANDRERE 
(1993-94) 11, 7. 
fredsavtalen for det tidligere - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 7. 
garantier ved eksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) 
I, 2. 
grensekontroll mellom Italia og Rest- - se INNV AND
RERE (1995-96) III, l. 
hjelp til offer for krigssituasjonen i det tidligere - se 
UTENRIKSSAKER (1993 - 94) Il, 3. 
internasjonal domstol for forbrytelser i tidligere - se 
INTERNASJONAL RETT (1993-94) IV, l. 
konflikten i det tidligere - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 2; (1994-95) Il, 3. 
medisinsk behandling i Norge av personer fra det tidligere 
-se INNVANDRERE (1994 - 95) 11, 3. 
NATO-engasjement tilknyttet konflikten i det tidligere- se 
NATO (POLITISKE SPM) (1995-96) Il, l. 
NA TOs bidrag til FNs gjennomføring av rettsoppgjøret i 
det tidligere- se NATO (POLITISKE SPM) (1995-96) Ill, 
l. 

Juklerød, Arnold, forslag om granskingskommisjon for saken 
vedr.- se SYKEHUS (1995-96) Il, 8. 

Juletreproduksjon, tillatelse for to bønder på Lista - se 
SKOGBRUK (1994-95) III, 2. 
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Juryer, hensyn til etnisk opprinnelse ved sammensetning av
se DOMSTOLER (1994-95) Il, 5. 
medlemmenes gjennomsnittsalder - se DOMSTOLER 
(1996-97) Ill, 2. 

Justerdirektør, tilsetting av Kongen- se HANDEL (1993-94) 
IV, 2. 

Justervesenet, budsjett - se HANDEL (1993-94) I, 1; 
(1994-95) I, l og 2; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 1. 
endr. budsjett- se HANDEL (1994-95) Il, l; (1995-96) Il, 
l. 
merarbeid ved etablering av EMAS-ordningen - se FOR
URENSNING (1995-96) IV, 1. 

Justis- og politidepartementet, konstitusjonelle antegnelser -
se DEPARTEMENTER (1996-97) Il, 14. 

Justisdepartementet, budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, 1; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 
klage fra Werner Dahlsveen vedr. konstitueringssak - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1995-96) Il, 1. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 6; (1994-95) Il, 4; (1995-96) 11, 10; 
(1996-97) Il, 12. 

Justismord mot Per Kristian Liland, forslag om granskings
kommisjon- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 7. 
tilliten til rettsstaten- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 9. 

Jærbanen, anskaffelse av flere togsett - se JERNBANER 
(1996-97) III , 4. 

Jæren AOF, leie for bruk av offentlig skolelokale- se VOK
SENOPPLÆRING (1996-97) Ill, l. 

Jærvassdragene, hev. til miljøaksjon for - se FORURENS
NING(1995-96)1, l ogll, 2; (1996-97) I, l; STATSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 
vurdering av tiltak- se FORURENSNING (1993-94) l, I; 
(1994-95) l, l. 

Jøder, bev. til dekning av opphold i aldersinstitusjon for- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
erstatning for verdier konfiskert under krigen - se RETTS
VESEN (1995-96) li, 4. 
mottatt av Norge etter krigen, krigspensjon til- se TRYG
DER (1995-96) Il, 12 og Ill, 6; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
undersøkelse vedr. konfiskasjon av eiendom under krigen, 
skr.spm. fra Erik Solheim- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
153. 
undersøkelse vedr. konfiskasjon av eiendom under krigen
se RETTSVESEN (1995-96) Ill, 3. 

Jølster Idrettslag, anbudstildeling fra Televerket for graving 
av grøft i Fjærlandstunnelen - se TELEVERKET 
(1993-94) Ill , 4. 

Jørgensen, William, pensjon eller annen økonomisk kompen
sasjon til- se FN (1993-94) 111, 7. 

Jørpelandsvassdraget, ny konsesjonsbehandling - se V ASS
DRAGSREGULERING (1996-97) Ill, l. 
salg av statens rettigheter- se ELEKTRISITET (1996-97) 
l, 2. 

Kabel-tv, bruk av nett til konkurransetjenester - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1995-96) Il, 5. 
like vilkår for alle operatører - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1993-94) Ill, l. 
svartsladding av erotisk film på - se KRINGKASTING 
(1993-94) Ill, 5. 

Kabel-tv-selskaper, forslag om mulighet til å drive egen kring
kasting- se KRINGKASTING (1995-96) Il, 4. 
konflikt med Norwaco- se KRINGKASTING (1995-96) 
Ill, l. 

Kabelvåg, anmodning om plan for å sikre videre drift av kunst
skole- se VIDEREGAENDE SKOLER (1996-97) I, 1. 
nedlegging av kunstskole- se SKOLER (1995-96) Ill, 13. 
øremerket tilskudd til kunstskole- se STATSBUDSJET
TET (1996-97) Il, 28. 

KAJA (Kompetanseheving, arbeid og jobbskaping for arbeids
løse)- se SYSSELSETTING (1993-94) 1, l; (1994-95) I, 
l. 
bruk av arbeidsledige i flomopprydningsarbeid - se 
NATURSKADER (1994-95) Il , 2 og 3. 
etterbetaling til personer som får mmdre enn l 5 prosent 
opplæring- se SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 31. 
forslag om en fullstendig evaluering (bifalt)- se SYSSEL
SETTING (1995-96) I, l. 
forslag om fleksibel bruk av midlene til arbeidsmarkedstil
tak- se SYSSELSETTING (1996-97) Il, l. 

Kaldnes i Tønsberg, ledige industriarealer - se INDUSTRI 
(1994-95) III, 25 . 

Kalking av Fyresvatn- se FORURENSNING (1996-97) III, 
21. 
av Nisser - se FORURENSNING (1993-94) III, 19; 
(1994-95) Ill, 11. 
av sure vassdrag, budsjettoppfølging av- se FORURENS
NING (1996-97) Ill, 2. 
av vassdrag, behov for midler til - se FORURENSNING 
(1993-94) Ill, 32. 
tilskudd- se FORURENSNING (1993-94) l, l; (1994-95) 
I, l; (1995-96) I, l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 
28. 
tilskudd 1997, økningsforslag bifalt - se FORURENS
NING (1996-97) I, l. 

Kalkstensforekomster, endr. i lov om erverv av- se AKSJER 
(1996-97) IV, 4; INDUSTRI (1994-95) IV, l. 

Kalvild psykiatriske sykehjem i Lillesand, følger for pasienter 
ved nedleggelsen av- se SYKEHUS (1993-94) Ill, 14. 

Kampala, Uganda, oppretting av ambassade- se UTENRIKS
SAKER (1996-97) Il, 7. 

Kapitalbeskatning, evaluering av skattereformen - se SKA T
TER (1994-95) IV, 5. 

Kapitalregnskapet, endr. i - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 29. 

Kapitaltilgang til næringslivet- se INDUSTRI (1995-961 Il, l. 
Karakterer, behandling av forskrift om- se VIDEREGAEN-

DE SKOLER (1994-95) Il, 3. • 
i forbindelse med privatisteksamen- se VIDEREGAEN
DE SKOLER (1994-95) Il, 6; (1995-96) Il, 6. 
i grunnskolen, endr. til tall og muntlig i språk som tilvalgs
fag- se SKOLER (1996-97) li, 9. 
i videregående skoler, regler for fastsetting av- se VIDE
REGAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 3. 
ny læreplan for grunnskolen - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il, 2. 
opptak til universiteter og høgskoler - se HØGRE 
UTDANNING (1996-97) li, 10. 
skr.spm. fra Kristin Halvorsen om opptak til medisinstudiet 
i utlandet- se (1996-97) Dok. 15, spm. 160. 
ni'yåutvikling etter innføring av Reform 94 - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1994-95) III , 3. 

Karantenering av hund og katt, privatisering - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 

Karbamidperoksid, helseskader ved hjemmebleking av tenner 
-se FOLKEHELSE (1994-95) Ill, 2. 

Karbondioksid - se C02. 
Karensdag, forslag fra KrF ikke bifalt - se TRYGDER 

(1994-95) l, 2. 
forslag ikke bifalt- se ST A TSBUDSJETTET (1994-95) I, 
3; TRYGDER (1993-94) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 
l. 

Karsbaugen i Nittedal, barskogvern - se NATURVERN 
(1995-96) 11, 6. 

KARTVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Kartverket, omgjøring til forvaltningsbedrift - se FYLKER 

(1993-94) I, l. 
Kashmir og Jammu, menneskerettighetssituasjonen i og FN

resolusJoner vedr. - se MENNESKERETTIGHETER 
(1993-94) Ill, 11. 

Kassettavgift- se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; (1994-95) 
I, 3; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Kassettavgiftsfondet, bev. 1997- se KUNST (1996-97) I, 3. 
- fordelmgsprinsipper- se KULTUR (1993-94) I, 2. 
Kastrering, seksuelle overgrep mot mindreårige - se HELSE-

VESEN (1996-97) Il, 7. 
Katastrofemedisin, kompetanse gjennom innsats ved feltsyke

hus i Bosnia-Hercegovina- se HELSEVESEN (1995-96) 
Ill, 3. 

Katastrofeordningen i planteproduksjon, bev., egenandeler 
og regelverkgjennomgang etter flom på Østlandet m.v.- se 
NATURSKADER (1995-96) Il, l. 

Kateketer, nye stillinger - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) l, l. 

Kateketstillinger, nye- se DEN NORSKE KJRKE (1993-94) 
I, 2. 

Kenya, oppgradering av ambassade - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 7. 
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skr.spm. fra Anita Apelthun Sæle om asylsøkeres påstander 
om menneskerettskrenkelser- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
17. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om ambassadens verifise
ringsarbeid vedr. asylsøkere- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
119. 
uttalelse fra Norges ambassadør om norsk flyktningpolitikk 
-se UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill, 4. 

KFK (klorfluorkarboner), innføring av omsetningskontroll for 
-se FORURENSNING (1995-96) Ill, 3. 
innsamlings- og gjenvinningssystem for hvitevarer - se 
FORURENSNING (1993-94) Il, 8. 
omsetningskontroll for- se FORURENSNING (1996-97) 
Ill, 3. 
virksomhetsnivået til returprosjektet for ozonnedbrytende 
gasser- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 2. 
tekniske krav til kuldeanlegg på bakgrunn av lekkasjer av
se FORURENSNING (1993-94) Ill, 3. 

Kina, etablering av generalkonsulat i Shanghai - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
handelsboikottvedtak i Bergen kommunestyre pga. atom
prøvesprengninger- se EFTNEU (1995 - 96) Il, 2. 
mterp. om Asias økonomiske «eksplosjon» - se UTEN
RIKSSAKER (1995-96) Il, 10. 
leveranser av telefonsentraler til - se UTENRIKSHAN
DEL (1994-95) III, 15. 
lovforslag for å bedre den genetiske kvalitet - se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) lll, 4. 
menneskerettighetsbrudd - se MENNESKERETTIGHE
TER (1995-96) Ill, 15; (1996-97) li, l. 
militærøvelser ved Taiwan - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) III, 17. 
miljøvernavtale mellom Norge og - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1995-96) I, 5. 
Norges forhold til menneskerettighetsbrudd i - se MEN
NESKERETTIGHETER (1995-96) lll , 20. 
politikk i forhold til Taiwan - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) III, 19. 
uttalelse fra Lillesiind kommune om atomprøvesprengnin
ger- se ATOMVAPEN (1995-96) Il, 5. 

Kings Bay Kull Comp. A/S, avskrivning av regresskrav - se 
STATSBEDRIFTER (1995-96) Il, l. 
budsjett - se STATSBEDRIFTER (1993-94) l , 2; 
(1994-95) l , 2; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
utvikling 1988-92- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
8. 

Kinoloven- se Film- og videoloven. 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, budsjett -

se DEPARTEMENTER (1993-94) I, 5; (1994-95) l , 5; 
(1995-96) l, 5; (1996-97) l, 5; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il , 6; (1994-95) Il, 4; (1995 - 96) Il, 10; 
(1996-97) Il, 12. 
endr. budsjett 1995 samt historieskrivningsprosjekt - se 
DEPARTEMENTER (1995-96) Il, 3. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996 - 97) 
Il, 28. 
Riksrevisjonens rapport vedr. IT -satsing og Winix-saken
se DEPARTEMENTER (1994-95) Il, 5. 
underliggende etaters kontakt med Stortingets organer - se 
DEPARTEMENTER (1995-96) Ill , 2. 

Kirkeasyl, anbefaling vedrørende skoletilbud for barn i - se 
INNVANDRERE (1993-94) Ill, l. 
forslag om midlertidig opphold for kosovoalbanere - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 2. 
innvilging av oppholdstillatelser - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill, 20. 
mistillitsforslag mot justisministeren - se INNV AND
RERE (1993-94) Il, l. 
pennanent løsning på problemet - se INNVANDRERE 
(1993-94) Ill, 21. 
saksbehandlingstid i kommisjon nedsatt desember 1996 -
se INNVANDRERE (1996-97) III, 20. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse vedr. tvungen retur 
av bosmske flyktninger- se INNVANDRERE (1995-96) 
Il, 7. 

Kirkeavtalen, forslag om opphold på humanitært grunnlag- se 
INNVANDRERE (1993-94) Il , 7. 

Kirkebranner, endr. i straffeloven (ikke beh.)- se STRAFFE
LOVGIVNING (1996-97) IV, 6. 

Kirkebygg av nasjonal verdi, anmodning om vurdering av ved
likeholdsbehov- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 
15. 
av nasjonal verdi, vedlikeholdsbehov og - ansvar - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
brannsikring- se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 7; 
(1994-95) Il, 12. 
brannsikring og restaurering- se DEN NORSKE KIRKE 
(1996-97) I, l. 
finansieringshjelp til kommuner etter kirkebrann til nytt -
se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) Ill, 5. 
privateide, forslag om adgang til å bruke tilskudd til kjøp av 
lokaler (bifalt) - se TROSSAMFUNN (1995-96) l, 2. 
tilskudd til privateide- se TROSSAMFUNN (1993-94) l, 
2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 

Kirkegårder, ny lov om - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) IV, l. 

Kirkegårdsarbeidere i Bergen, arbeidsnektelse pga. mang
lende statskirkemedlemskap- se DEN NORSKE KIRKE 
(1993-94) Ill, 6. 

Kirkegårdsloven, oppheving av - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) IV, l. 

Kirkehistorisk senter på Bømlo, bev. 1996- se DEN NORS
KE KIRKE (1995-96) I, l ; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 

Kirkejubileum, l mill til - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Kirkelig medlemsregister, hev. til- se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Kirkeloven, bev. til gjennomføring- se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 
ny lov om Den norske kirke - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995 - 96) IV, l. 

Kirkemusikk, bev. til arbeid tilknyttet - se DEN NORSKE 
KIRKE (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l ; STATSBUDSJET
TET (1995-96) I, 32. 

Kirkemusikkfestivalen i Kristiansand, bev. - se KUNST 
(1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

Kirkenes, nedleggelsesfare for Kværner Kimek a.s - se 
VERFTSINDUSTRI (1996-97) Ill, 3 og 5. 
oppgradering av lufthavn- se LUFTFART (1995-96) Ill, 
15. 

Kirkens Bymisjon, Natthjemmet for prostituerte i Oslo, finan
siering- se NARKOTIKA (1996-97) I, l. 

Kirkens SOS, bev. - se SOSIALVESEN (1993-94) I, l; 
(1995-96) I, l. 

Kirkeordningsloven, oppheving av - se DEN NORSKE 
KIRKE (1995-96) IV, L 

Kirkerådet, bev. -se DEN NORSKE KIRKE (1995-96) I, l ; 
(1996-97) I, l. 

Kirkeskatt, forslag om utredning - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) Il, 5. 

Kiropraktorer, bedre nyttiggjøring av kompetanse- se HEL
SEPERSONELL (1993-94) I, l. 
legehenvisning for å få refusjon for behandling hos - se 
HELSEPERSONELL (1993-94) Ill, 10. 
vurdering av henvisningsplikten- se HELSEPERSONELL 
(1994-95) I, l. 

Kirurgi, fødselsmedisin i grunnutdanning- se HELSEPERSO
NELL (1996-97) Ill, 11. 
spesialistutdanning- se HELSEPERSONELL (1996-97) 
Ill, 6. 

Kjelkontroll, desentralisert- se ARBEIDSMILJØ (1993-94) 
I, l. 

Kjeller, radioaktiv lekkasje fra avfallstønner - se ATOM
KRAFT (1993-94) Ill, l. 

Kjemiske våpen, lov om gjennomføring av Konvensjonen om 
forbud mot- se TRAKTATER (1993-94) IV, l. 

Kjemivåpenkonvensjonen, gjennomføring av -se STRAFFE
LOVGIVNING (1994-95) IV, 2. 

Kjernekraftverk, norsk eierskap i andre lands - se A TOM
KRAFT (1996-97) Il, l. 
samarbeid om sikkerheten på Kola - se ATOMKRAFT 
(1996-97) Il, 2. 

Kjevik flyplass, opprettholdelse av internasjonalt flytilbud - se 
LUFTFART (1993-94) Ill, 7. 

Kjønnskvotering, kjennelse i EF-domstolen om - se LIKE
STILLING (1995-96) Ill, l. 

Kjønnslemlestelse, lov om forbud mot - se STRAFFELOV
GIVNING (1995-96) IV, l. 

Kjønnssykeloven, oppheving av - se FOLKEHELSE 
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(1993-94) IV, l. 
Kjønnstesting av idrettsjenter - se IDRETT (1994-95) Ill, 4. 
- av idrettskvinner, forbud mot- se IDRETT (1996-97) IV, 

l. 
av idrettsutøvere, genetisk- se HELSEVESEN (1995-96) 
Ill, 35 og 38. 

Kjønstad, Asbjørn, utvalgsleder - se FOLKETRYGD 
(1996-97) IV, 4. 

Kjøpesentre, forslag om etableringsstopp (bifalt) - se BYG
NINGSVESEN (1996-97) Il, 3. 
IKEAs planer om etablering av varehus i Trondheim - se 
VAREHANDEL (1995-96) Ill, l. 
reduksjon av nyetableringer - se VAREHANDEL 
(1994-95) Ill, 6. 
utbygging i Follo-regionen - se VAREHANDEL 
(1993-94) Ill, 5. 
utbygging i Oslo-området- se VAREHANDEL (1994-95) 
Ill, 2. 

Kjøpsloven, endr. i- se FORBRUKERSAKER (1996-97) IV, 
4. 

Kjøretøyavgifter - se Bilavgifter. 
Kjøretøyer, analysegrupper ved ulykker med tunge- se VEG

TRAFIKK (1996-97) Il, 3. 
Kjøretøykontroll i hall , endr. i vegtrafikkloven- se VEGTRA

FIKK (1993-94) IV, 2. 
Kjørevegsavgift for Statsbanenes trafikkdel, reduksjon - se 

STATSBUDSJETTET (1994-95) I , 27. 
på kombitransport, fjerning av - se JERNBANER 
(1996-97) Il, 8. 
redusert 1994 - se JERNBANER (1993-94) l, l. 

Kjøtt, ulovlig innført, bruk som pelsdyrfor- se VETERINÆR
VESEN (1993-94) Ill, l. 

Kjøttimport, skr.spm. fra Reidar Johansen om forbud tilknyttet 
vekstfrernmende hormoner- se (1996-97) Dok. 15, spm. 
127. 
ulovlig, tiltak mot- se VAREHANDEL (1993-94) III, 7. 

Kjøttkontroll, endret ansvar for- se LANDBRUKSPRODUK
TER (1995-96) l, 3. 

Kjøttkontrollavgift - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1993-94) I , l ; (1996-97) I, 2. 

Kjøttkontrolloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1994-95) IV, l. 
endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
oppheving av - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) IV, 2. 

Kjøttproduksjon, ny lov om - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996-97) IV, 2. 

Klagenemnd for vurdering av takstspørsmål ved skadeoppgjør, 
forslag om- se FORSIKRING (1996-97) IV, l. 

Klagenemnda for kringkastingsprogram, end.r. i - se 
KRINGKASTING (1993-94) IV, l. 

KLAGER TIL STORTINGET . . . . . . . . . . . . . 325 
Klagerett for gjenopptakelsesbegjæringer, forslag om - se 

DOMSTOLER (1994-95) Il, 3. • 
- over påtalevedtak - se POLITI OG PATALEMYNDIG

HET (1995 - 96) IV, l. 
Klar Tale, utgivelse på nynorsk av avisen - se MASSEME

DIER (1993-94) Ill, 6. 
Klassefradrag, forslag vedr. vridning fra minstefradrag - se 

SKATTEFRADRAG (1995-96) Il, 2. 
Kleppe, Per, utvalgsleder- se DEN NORSKE STATS HUS

BANK (1995-96) Il, l; STATSBANKER (1995-96) l, l. 
Klimafond, anmodning om å opprette et nasjonalt - se MIL

JØVERN (1995-96) Il, 6. 
bev. til FNs globale- se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) 
I, l. 

Klimaforhandlinger, C02-reduksjon innenlands - se MILJØ
VERN (1996-97) Ill, 5. 
COrutslipp i Norge og EU - se MILJØVERN (1996-97) 
III, 3. 
henstilling om norske synsfunkter i de internasjonale - se 
MILJØVERN (1996-97) l , 4. 
klagesakbehandling vedr. gasskraftverk før sluttføring av
se MILJØVERN (1996-97) Ul, 6. 
og bygging av gasskraftverk i Norge- se MILJØVERN 
(1996-97) Il, 7. 
reduksjonsmål for COrutslipp - se MILJØVERN 
(1996-97) Ill, 4. 

Klimagasser, internasjonale klimaforhandlinger- se MILJØ
VERN (1996-97) Il, 4. 
mål for utslippsreduksjoner - se FORURENSNING 
(1993-94) Il, 5. 

Klimakonvensjonen, oppfølging av - se MILJØVERN 
(1994-95) I, l og Il, 4; (1995-96) I, l og Il, 9. 

Klimapolitikk, forvaltning av gassressurser - se MILJØVERN 
(1996-97) Il, 6. 
melding om norsk- se MILJØVERN (1995 - 96) Il, 6. 
stabilisering ~v COxutslipp- se MILJØVERN (1995-96) 
Ill, 7, 8 og 9, (1996-97) Il, 5. 
utredning om norsk, budsjett- se MILJØVERN (1993-94) 
I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 

Klippe~vlg, Harry J., tidl. stortingsrepr. , minnetale over, 
S.ttd. 1583-1584 (8.12.94). 

Kloakkrenseanlegg, kommunalt påbud om privat installering -
se KOMMUNER (1996-97) Ill, l. 
nitrogenrensing- se FORURENSNING (1994-95) Il, 6; 
(1994-95) Ill, 31 og 32. 
pålegg til Larvik kommune om utbygging - se FOR
URENSNING (1993-94) Ill, 5. 
skr.spm. fra Trond Mathisen om tilkoblingsplikt for hytter 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 155. 
statsstøtte til forsøk med nitrogenrensing - se FOR
URENSNING (1996-97) Ill, 11. 
tilskudd til kommunene- se FORURENSNING (1993-94) 
I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Klomsæt, Sigurd J., advokat, skriv om krav om riksrettstiltale 
-se REGJERINGEN (1994-95) IV, l. 

Kloning av dyr- se VITENSKAP (1996- 97) Il, 6. 
- av dyr, forbud mot (forslag bifalt) - se VITENSKAP 

(1996-97) Il, 4. 
av mennesker- se VITENSKAP (1996-97) Ill, 3. 
forbud mot framstilling av arvemessig like individer - se 
VITENSKAP (1996-97) IV, 2. 

Kløfta-senderen, nedleggelse av - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1994-95) 111, 2. 

KNM Harald Hårfagre, sikkerhetsklarering til befalskurs - se 
MILITÆRT PERSONELL (1994-95) Ill, 2. 

Knudsen, Grete, statsråd, utnevnes til handelsminister - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 7. 

Knudson, Olaf, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 2041 
(16.1.96). 

Kuutstad, Erik, tidl. byråsjef, opphør av lønnsutbetaling - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) Il, 2. 

Kokk/institusjonshushold, opprettholdelse av VK I med 
Reform 94- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) 
Ill, Il. 

Kokker, arbeidstillatelse for kinesiske - se REISELIVSNÆ
RING (1994-95) Ill, 2. 

Kola, beredskap mot ev. atomulykker - se ATOMKRAFT 
(1995-96) Ill, l. 
lagring av utrangerte atomreaktorer- se UTENRIKSSA
KER (1994-95) Ill, 12. 
nikkelverk, anmodning vedr. status for renseprosjekt - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) l, 6. 
ombygging av nikkelverk - se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 8. 
tiltak mot atomtrusselen fra - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 8. 
trafikk av utrangerte skip fra- se FORSVAR (1995-96) 
Ill, 12. 

Kola kjernekraftverk, samarbeidsprosjekt om sikkerheten - se 
ATOMKRAFT (1996-97) Il, 2. 

Kola-nordmenn, kriterier for oppholdstillatelse - se INN
VANDRERE (1995-96) Ill, 28. 

Kolesterol, endring i bioteknologiloven for å kunne behandle 
høyt- se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 21. 

Kolesterolsenkende medikamenter, blåreseptmedisin - se 
HELSEVESEN (1993-94) l, l. 

KoUektivtrafikk, anbudsordning for - se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1994-95) I, l; (1995-96) I, 2. 
forslag vedr. bruk av bompenger til - se SAMFERDSEL 
(1995-96) Il, l. 
i storbyene, redusert investeringstilskudd - se STATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
i storbyene, særskilte investeringer - se SAMFERDSEL 
(1993-94) 1, l ; (1994-95) l, l; (1995-96) I, I; (1996-97) I, 
l. 

Kollektivtransport, bompenger til investeringer i - se VEG
VESEN (1993-94) IV, l. 
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forslag om samla plan for utbygging i Oslo- og Akershus
regionen- se SAMFERDSEL (1996-97) Il, l. 
i Oslo-området- se SAMFERDSEL (1996-97) Il, 2 og Ill, 
5. 
inndragning av midler fra fylkeskommunene etter innfø
ring av anbud- se SAMFERDSEL (1995 -96) l, l. 
innsparin~spotensialet ved anbud - se SAMFERDSEL 
(1994-95) l, l. 
iverksettelsestidspunkt for anbud - se SAMFERDSEL 
(1993-94) I, l. 
konsesjonsregler- se SAMFERDSEL (1994-95) Ill, l og 
3. 
utbygging i byområder- se SAMFERDSEL (1996-97) Il, 
5. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, 9. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007, satsing på store byom
råder- se SAMFERDSEL (1996-97) I, l. 

Kollsnes i Øygarden, kraftledning til - se ELEKTRISITET 
(1993-94) Il, 4; (1993-94) Ill, l og 2. 
bygging av gasskraftverk - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Il, 3. 
norsk andel av leveranser til gassanlegget på- se OLJEUT
VINNING (1994-95) Ill, l. 

Kolsås leir, flytting av forsvarsvirksomhet til, skr. spm. fra An
ders C. Sjaastad- se (1996-97) Dok. 15, spm. 64. 
nasjonal gjenbruk - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1996-97) I, l. 

Kombibiler, finanskomiteens innst. om avgiftsøkning ikke 
bifalt- se SÆRAVGIFTER (1996-97) I, l. 

Kombinasjonsfiskere, presisering av rettigheter - se FISKE
RIER (1996-97) IV, 3 og 4. 

Komitehøringer, barne- og ungdomsorganisasjoner- se UNG
DOMSARBEID (1996-97) Il, 3. 
forlengelse av prøveordning med åpne- se STORTINGET 
(1996-97) Il, 23. 
forslag om prøveordning med åpne (bifalt)- se STORTIN
GET (1995-96) Il, 2. 
innkalling av embetsmenn- se STORTINGET (1996-97) 
Il, 16. 
Lund-kommisjonens rapport - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 21. 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR («Berge Furre-saken») - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 18. 
Schengen-avtalen - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1996-97) li, 7. 
TRESS-90, sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket og 
Norsk Informasjonsteknologi- se TRYGDER (1995-96) 
Il, 9. 

Komitesammensetning, endr. i Stortingets- se STORTINGET 
(1993-94) Il, l og 9; (1995-96) Il, 5; (1996-97) Il, 3 og 11. 

- endr. i vafgkomiteens sammensetning- se STORTINGET 
(1996-97) Il, 4. 

Kommandittselskap, sentralbanksjef Molands engasjement i -
se NORGES BANK (1993-94) III, l. 

Kommando- og våpenkontrollsystem for ubåter, finansiering 
av tysk andel- se FORSVARSMATERIELL (1993-94) Il, 
l; RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, 4. 

Kommisjon for funksjons- og ansvarsfordeling mellom ulike 
forvaltningsnivåer, forslag om - se REGJERINGEN 
(1994-95) Il, l. 

Kommisjonsloven, endr.- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, budsjett- se DEPAR

TEMENTER (1993-94) I, 3; (1994-95) l, 4; (1995-96) I, 
10; (1996-97) I, 10. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 7; (1994-95) Il, 4; (1995-96) li, 10; 
(1996-97) Il, 12. 

Kommunalbanken - se Norges Kommunalbank. 
Kommunalbanldoven, endr. i - se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

endr. i- se KOMMUNER (1993-94) IV, l. 
opphevelse av§ to tredje ledd- se FINANSER (1996-97) 
IV, 2. 

Kommunal Landspensjonskasse, forholdet til EØS-avtalen -
se FORSIKRING (1996-97) Ill, l. 

Kommunalt vedlikehold, sysselsettingsmidler 1994- se SYS
SELSETTING (1993-94) I, l. 

Kommunehelsetjenesteloven, endr. - se HELSEVESEN 
(1993-94) IV, 3. 
harmonisering med sosialtjenesteloven vedr. pleie- og om-

sorgstrengende (forslag bifalt) - se ELDREOMSORG 
(1996-97) Il, 5. 
helsemessige konsekvenser ved hovedflyplass på Garder
moen- se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 6. 
kontroll med bruk av tvang overfor psykisk utviklingshem
mede - se FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) IV, l og 
2. 

Kommunehelsetjenesten, budsjett - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, 1; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 
l. 
endr. budsjett- se HELSEVESEN (1993-94) Il, l og 6; 
(1994-95) Il, 10; (1995-96) Il, 2 og 13; (1996-97) Il, 4 og 
21; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
forslag om minstestandarder - se HELSEVESEN 
(1993-94) Il, 3. 
hjelpepleiernes rolle - se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 
23. 
reservasjon fra leger mot å henvise til abort m. v. - se HEL
SEVESEN (1994-95) Ill, 18. 
statlig tilsyn med eldreomsorgen - se HELSEVESEN 
(1993-94) Ill, 4. 
tilskudd til barne- og ungdomspsykiatri - se ST A TSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 
uverdige forhold for eldre- se HELSEVESEN (1994-95) 
111,21. 

Kommuneinndeling, forslag om at tvangssammenslåinger ikke 
skal foretas- se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, 
2; KOMMUNER (1994-95) Il, 7 og 9. 
hensiktsmessighet av folkeavstemnmger - se KOMMU
NER (1994-95) Ill, 7. 
melding om- se KOMMUNER (1995-96) Il, 23. 

Kommunekasserere, anmeldelser for overtredelser av skatte
betalingsloven m.v. - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1994-95) Il, 3. 
inkasso overfor Rygge Isolering via firmaets kunder - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) III, 5. 

Kommuneloven, endr. i- se KOMMUNER (1996-97) IV, l. 
forslag om endr. i § 4 om informasjon - se KOMMUNER 
(1995-96) 11, 19. 
forslag om gjennomgang for tilrettelegging av interkom
munalt samarbeid (bifalt)- se KOMMUNER (1995-96) Il, 
23. 
forslag om større åpenhet i forvaltningen -se KOMMU
NER (1995-96) IV, l. 
forslag vedr. åpenhet (bifalt) - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 20. 
tilpassing av delingsloven - se LANDBRUK (1994-95) 
IV,3. 

Kommunenes Sentralforbund, informasjon fra UDI vedr. 
repatriering- se KOMMUNER (1994-95) III, 13. 
omsorgsarbeidere definert som oppdragstakere- se KOM
MUNER (1996-97) Ill, 4. 

KOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . 326 
Kommuneplaner, forslag om krav vedr. biologisk mangfold -

se KOMMUNER (1995-96) Il, 4. 

KOMMUNER . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . 333 
Kommunesammenslåing, administrasjonskostnader i Fredrik

stad kommune etter- se KOMMUNER (1993-94) III, 6. 
forslag mot tvangssammenslåinger - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1994-95) Il, 2; KOMMUNER (1994-95) 11, 
7 og 9; (1995-96) IV, 2. 
melding om kommune- og fylkesinndelingen- se KOM
MUNER (1995-96) Il, 23. 
mellom Frei og Kristiansund - se KOMMUNER 
(1995-96) Ill, 12. 
utredninger- se KOMMUNER (1996-97) Ill, 3. 

Kommunesektoren, uavhengig vurdering av kostnader ved 
reformer i- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2. 

Kommunestyrer, forslag om økonomisk likebehandling av alle 
innvalgte grupper- se KOMMUNER (1995-96) Il, 22. 
kvinnerepresentasjonen i - se LOKALFORVALTNING 
(1994-95) Ill, l. 

Kommunestyrevalg, lav valgdeltakelse- se VALG (1996-97) 
Il, l. 

Kommunestyrevedtak, tilsidesetting ved embetsmessig 
beslutning- se LOKALFORVALTNING (1994-95) Ill, 5. 

Kommunevalg, endr. i lov om- se VALG (1996-97) IV, 2. 
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forslag om direkte valg av ordførere og varaordførere - se 
VALG (1994-95) li, 2. 

Kommuneøkonomien - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1993-94) Il, 4 ; (1994-95) Il , 3; (1995-96) 11, 15; 
(1996-97) Il, 14 og Ill, Il ; STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 2 og 34; (1994- 95) I, 2 og 27; (1995 - 96) I, 2 
og 32; (1996- 97) I, 2 og 31 . 
Gildeskål kommune sender uttalelse - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1993 - 94) Il , 11. 
konsekvenser ved nye reformer og oppgaver- se KOM
~UNENES ØKONOMI (1993 - 94) Ill, 1. 
Amot kommune sender uttalelse - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1993-94) Il , 2. 

KOMMUNIKASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
Kommunikasjonssentra, bevilgninger til Programmet for 

Nord-Norge - se SPESIALSKOLER (1995-96) Ul, 5. 
- for behandling av MBD-pasienter, forslag om etablering av 

- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 9. 
for gass og gassanvendelse, ev. etablering (forslag bifalt)
se OLJEOMSETNING (1995-96) Il, l. 
for likestilling, opprettelse av - se LIKESTILLING 
(1996-97) Il , 6 og IV, 7. 
for sivil luftfart, nasjonalt trenings- og - se LUFTFART 
(1993-94) Il, 2. 
for spiseforstyrrelser - se HELSEVESEN (1995-96) III , 
24. 
omstilling av overtallige - se ST ATENS PERSONALPO
LITIKK (1995 - 96) Ill, 2. 
plan for bibliotekets informasjonsrolle - se BIBUOTEK 
OG LITTERATUR (1996- 97) Il , l. 

Kompetansesenter for spesialundervisning, bevilgninger til 
Vestlandet kompetansesenter - se SPESIALSKOLER 
(1995-96) Ill , 2 og 4. 
budsjett-se SPESIALSKOLER (1993-94) I, l; (1994-95) 
I, l ; (1995-96) I , l; (1996-97) I , l. 
delegering av fullmakter til - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il , 4. 
endr. budsjett 1996- se SPESIALSKOLER (1996- 97) Il , 
l; STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 15. 
forslag om et eget styre for døveskoler (bifalt) - se SPE
SIALSKOLER (1995-96) I, l. 
forslag om å sikre videre drift av sentre for hørselshem
mede- se SPESIALSKOLER (1995-96) li, l. 
konstitusjonelle antegnelser - se RIKSREVISJONEN 
(1993 - 94) 11, 1. 
nedbygging- se SPESIALSKOLER (1996-97) Ill, l. 
opprettelse av et eget styre for døveskoler - se ST A IS
BUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
reduksjon i lønnsmidler ved Vestlandet kompetansesenter 
- se SPESIALSKOLER (1994-95) Ill, 4. 
sammenslåing av Senter for atferdsforskning og Lindøy 
skole- se SPESIALSKOLER (1994-95) lll, l. 
undervisning for elever på korttidsopphold - se SPESIAL
SKOLER (1994 - 95) Ill, 2. 

Kompetanseutvikling, tilskudd 1995- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1994-95) I, l. 

Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa - se 
KSSE. 

Konfirmasjonsundervisning i skolen, forslag vedr. (bifalt) -
se DEN NORSKE KIRKE (1995-96) Il , 7. 
tilrettelegging for barn med annen tros- eller livssynsbak
grunn- se TROSSAMFUNN (1995-96) IV, l. 
kirkens, skr.spm. fra Øystein Djupedal - se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 23 . 

Konfliktråd, adgang for lensmenn til overføring av saker - se 
RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. • 
budsjett - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l , l; (1996-97) l , 
l. o 

endr. budsjett 1995 - se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1995-96) Il , 4. 
for saker vedr. areal- og ressursutnyttelse i reinbeiteområ
der (forslag bifalt) - se REINDRIFT (1995-96) Il , 4. 
forslag om tvungen behandling i - se RETTSVESEN 
(1993-94) Il, 3; (1996-97) IV, 2. 
pr~eprosjekt med skolemekling - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill , 14. o 

rolle i voldsbekjempelsen - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1994- 95) Il, 4. 

Konfliktrådsordningen for unge under 15 år - se BARNE
VERN (1993 - 94) I, l. 

KONGEN ...... ..... .... .. . . ..... . . .. ... .. 344 
Kongsberg, skattekontroller mot frisører - se SKA TTEADMI

NISTRASJON (1995-96) Ill, l. 
Kongsberg Gruppen ASA, ansattes eierskap i (aksjeemisjon) 

se STATSBEDRIFTER (1995 - 96) Il, 3. 
overdragelse av statens aksjer i Kongsberg Våpenfabrikk 
til - se STATSBUDSJETTET (1996 - 97) Il, 28. 

Kongsberg kirke, restaurering av barokkorgel - se DEN 
NORSKE KIRKE (1995-96) Ill, 2. 

Kongsberg kommune, tilbakeføring av Det Kgl. Magazinhus 
på Gardermoen til- se KULTURVERN (1993-94) Ill, l. 

Kongsberg V åpen fabrikk A/S, under akkord - se ST A TSBE
DRIFTER (1993-94) Il , 8. 

Kongsvinger, skr.spm. fra Øystein Djupedal om høgre utdan
ning- se (1996-97) Dok. 15, spm. 125. 

Kongsvingerbanen som TEN-prosjekt (transeuropeisk trans
portnett), vurdering av - se JERNBANER (1995-96) I, l. 
utbedring av skinnegang- se JERNBANER (1995-96) Ill, 
14. 

Konkurransekjøring, tillatelse på offentlig veg - se VEG
TRAFIKK (1994- 95) IV, l. 

Konkurransepoeng i folkehøgskolen, innføring av - se 
UTDANNING (1996-97) Il, 4. 
opptak til universiteter og høgskoler - se HØGRE 
UTDANNING (1996-97) Il , 10. 

Konkurransepolitikk- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
2. 
og egenkapitaltiltak- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
I, 2; (1995- 96) I , 2. 
gjennomføring av en mer aktiv - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993 - 94) I, 2 og 34. 

Konkurransestrategier for norsk mat, hev. 1995 til utvik-
lingsprogram se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1994- 95) I , l. 
budsjett 1997 se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) I, 2. 
endr. budsjett 1997 - se ST A TSBUDSJETTET (1996-97) 
Il , 28. 
prosjektopphør, videreføring av tiltak i permanent oppføl
gingsprogram se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995 - 96) l , 2. 

Konkurransetilsynet, behov for uavhengighet overfor statlige 
maktkonsentrasjoner- se PRISER (1996-97) 11, 3. 
budsjett - se PRISER (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 2; 
(1995-96) I, I. 
budsjett 1997, ev. nedleggelse av tre regionkontorer- se 
PRISER (1996- 97) I, l. 
inneklima hos- se PRISER (1996 - 97) III, 9; STATSBUD
SJETTET (1996- 97) 11, 28. 
konkurransesvekkelse i dagligvarehandelen - se PRISER 
(1996-97) 11I, l. 
oppfølging etter egendistribusjonsopphør ved Freia Mara
bou NS - se PRISER (1994-95) Ill, 7. 

Konkurransevilkår for næringslivet - se INDUSTRI 
(1995-96) 11, l. 
i fiskeindustrien- se PRISER (1993-94) Ill, 13. 
forsikringsbransjen- se PRISER (1993-94) III, 12. 
i skipsbyggingsindustrien, avtale om normale - se 
VERFTSINDUSTRI (1995-96) 11, l. 

Konkurransevridning mellom offentlig og privat virksomhet 
-se MERVERDIAVGIFT (1993 - 94) Il, l. 

Konkurs, endr. i lov om statsgaranti for lønnskrav ved- se AK
SJER (1996-97) IV, 4. 
skr.spm. fra Erna Solberg om selvangivelse for aksjesel
skap etter- se (1996-97) Dok. 15, spm. 74. 

Konkursbo, betinget tilsagn om dekning av kostnader ved opp
følging av- se SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) 
I, l. 
garantifullmakt til dekning av kostnader ved oppfølging av 
- se SKATTEADMINISTRASJON (1993-94) l, l; 
(1994- 95) I, l; (1995-96) I, l. 

Konkursloven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
endr. i- se POST (1994- 95) IV, l ; 
endr. i - se ST A TSBEDRIFTER (1996-97) IV, l. 

Konsekvensutredninger, forslag om distriktspolitiske - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, 2. 
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i miljøvernpolitikken- se MILJØVERN (1993-94) Il, 3; 
(1994-95) l, l. 
i plan- og bygningsloven, skr. spm. fra Paul Chaffey vedr. 
EU-tilpasning- se (1996-97) Dok. 15, spm. 44. 
i plan- og bygningsloven - se MILJØVERN (1994-95) IV, 
l. 
ved prøveboring utenfor Stadlandet - se OLJEUTVIN
NING (1993-94) Ill, l. 

Konsensuskonferanse om ultralyd av gravide - se SV ANGER
SKAP (1993-94) Ill, 3. 

Konsernbeskatning, evaluering av skatterefonnen- se SKA T
TER (1994-95) IV, 5. 
retningslinjer for endringer samt omtale av stedbundet 
beskatning - se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 34. 

Konsernfaglig samarbeid, innlemm~lse i EØS-avtalen av 
direktiv om - se ARBEIDSVILKAR (1995-96) Il, 5. 

Konsernkontosystem, arbeidet med utviklingen av statens - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 3. 
fullmakt til prøveprosjekter - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 3; (1995-96) I, 3. 

Konsesjon til varmekraftanlegg, forslag om at det forelegges 
Stortinget- se ELEKTRISITET (1996-97) IV, l. 

Konsesjonsavgiftsfondet, budsjett 1994 - se ELEKTRISITET 
(1993-94) l, 3. 
den finansielle utvikling- se ELEKTRISITET (1993-94) 
l, 2; (1994-95) l, l; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 

Konsesjonsdirektivet- se EFTA/EU (1994-95) Ill, 14 og 18. 
innlemmelse i EØS-avtalen - se EFTA/EU (1994-95) Il, 
10 og IV, 5. 
utestengelse av franske oljeselskaper fra 15. konsesjons
runde pga. atomprøvesprengninger - se OLJEUTVIN
NING (1995-96) Il , 2. 

Konsesjonskraft, Nordre Land kommune sender skriv - se 
SKATTER (1996-97) Il , 10. 
skatt på- se SKATTER (1996-97) IV, 10. 

Konsesjonslover (husdyr), reglene om spredeareal for hus
dyrgjødsel- se HUSDYRBRUK (1993-94) Ill, 5. 
skr.spm. fra Syver Berge vedr. ekteskap mellom to bønder 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 132. 
økning eller oppheving av konsesjonsgrensene - se HUS
DYRBRUK (1994-95) Ill, 3. 

Konsesjonslover (industri), aksjeutbytte i Norzink AJS - se 
INDUSTRI (1996-97) Ill, 8. 
Exide Sønnak i Horten - se INDUSTRI {1996-97) Ill, 19. 
forslag om endr. i lov om erverv av næringsvirksomhet- se 
INDUSTRI (1995-96) Il , 5. 
Freias dropsproduksjon- se INDUSTRI (1996-97) Ill, 18. 
kjøp av aksjer i Norzink AJS- se INDUSTRI (1996-97) 
Ill, 3. 
norsk eierskap og styring over vannkraftressurser og pro
duksjonsapparat- se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 2. 
ny lov om erverv av næringsvirksomhet - INDUSTRI 
(1993-94) IV, l; (1994-95) IV, l. 
offentlig forkjøpsrett ved omsetning av kraftverk - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 8. 
sikre nasjonale næringsinteresser og arbeidsplasser- se IN
DUSTRI (1996-97) Il, 12. 
utlendingers kjøp av eiendom i Hamarøy kommune - se 
INDUSTRI (1993-94) III, 3. 
utvidet utenlandsk eierskap i kraftforsyningen i EUÆØS -
se ELEKTRISITET (1994-95) III, 2. 

Konsesjonslover (landbruk), ankefristoverskridelse pga. feil
sending- se LANDBRUK (1994-95) Ill, 7. 
departementets oversitting av ankevedtaksfrist i en sak fra 
Telemark- se LANDBRUK (1993-94) III, 19. 
endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2; 
forslag om endelig avgjørelsesmyndighet til fylkesland
bruksstyrene- se LANDBRUK (1994-95) Il, 8. 
kjøp og bruk av eiendommen Kvi vi ga i Lillesand til fritids
fonnål- se LANDBRUK (1993-94) Ill, 8. 
konsesjonsplikt ved kjøp av fritidseiendommer - se 
LANDBRUK (1994-95) IV, l. 
praktisering 1993-1995- se LANDBRUK (1995-96) Il, 6. 
restriksjoner på salg av landbrukseiendommer- se LAND
BRUK (1994- 95) U, 4. 
statens forkjøpsrett for landbrukseiendommer - se LAND
BRUK (1994-95) Il, 5. 
utlendingers kjøp av fritidseiendommer- se LANDBRUK 
(1993-94) Ill, 2. 

Konstitusjonelle dokumenter, utrykte vedleggs forhold til- se 

RIKSREVISJONEN (1993-94) 11, l. 
Konsulenttjenester, bistandsarbeid bl.a. i palestinske områder, 

skr.spm. fra Erik Solheim om lønninger m.v. - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 45 og 46. 
Nærings- og energidepartementet og underliggende etaters 
kjøp av - se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, Il ; 
(1996-97) Il, 9. 
Skattedirektoratets bruk av - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

Konsu1tasjonsorgan- se STORTINGET (1993-94) Il, li. 
- for EØS-saker, forslag om endringer i Stortingets forret

ningsorden- se STORTINGET (1995-96) Il, 13. 
- for EØS-saker, forslag om mer tid til saksforberedelse- se 

STORTINGET (1995-96) 11, 14. 
for EØS-saker, oppnevning av varamedlemmer for uten
rikskomiteens medlemmer- se STORTINGET (1995-96) 
Il, 18. 
for EØS-saker, suppleringsvalg av et varamedlem - se 
STORTINGET (1996-97) Il , 10 og 15. 

Kontaktannonser i pornoblader - se STRAFFELOVGIV
NING (1996-97) Ill, l. 

Kontaktutvalget for kriminalomsorgen, utviklingsprosjekt 
for innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer - se 
HELSEVESEN (1995-96) l , l. 

Kontantstøtte til småbamsforeldre - se BARNEHAGER 
(1996-97) Il, 4; FAMILIE (1996-97) Il, 5. 
til småbamsforeldre, fordelingsvirkning av barnehager ver
sus- se FAMILIE (1996-97) Ill, 2. 
til småbamsforeldre, forslag fra KrF ikke bifalt - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 3. 
til småbamsforeldre, prøveprosjekt i Stavanger- se F AMI
LIE (1996-97) IJI, 3. 

Kontinentalsokkelen, kartlegging, budsjett - se OLJEUTVIN
NING (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l og 2; (1995-96) l , l; 
(1996-97) I, l. 
kartlegging, endr. budsjett - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) Il, l; (1994-95) Il , 2; (1996-97) Il, l. 
sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten - se 
ARBEIDSMILJØ (1993-94) Il, l. 

KontinentalsokkeUoven, endr. - se HAVBRUK (1993-94) 
IV, 2; OLJE (1996-97) IV, l. 

Kontorarbeid, skr.spm. fra Lars Sponheim om utleieforskriften 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 78. 

Kontraktssoning- se FENGSLER (1993-94) I, l. 
Kontraktører, tjenestekjøp direkte fra l~rere ved ansettelser på 

AMO-sentre- se ARBEIDSVILKAR (1993-94) Ill, 17. 
Kontrollsentralen Oslo A TCC i Røyken, utsatt åpning - se 

LUFTFART (1995-96) Il, 3. 
Kontrollutvalg for hemmelige tjenester, ansvarsfordeling 

mellom sivilombudsmannen og - se STORTINGETS 
OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (1996-97) 
Il, l. 
avgradering av rapport fra Stortingets- se STORTINGET 
(1996-97) Il, 7. 
budsjett- se STORTINGET (1995-96) l, l ; (1996-97) l, l. 
instruks- se STORTINGET (1994-95) 11, 6. 
lov om- se STORTINGET (1993-94) IV, 3; (1994-95) 
IV, l . 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR- se STORTINGET (1996-97) Il, 18. 
suppleringsvalg - se STORTINGET (1995-96) Il, 11 og 
17. 
valg av- se STORTINGET (1995-96) Il, 7. 
årsmelding 1996- se STORTINGET (1996-97) Il, 20. 

Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten, 
d~t tidligere, årsberetning 1993-1995 - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996- 97) Il, 8. 

Kontrollverket, kontroll av silde- og makrellomsetning - se 
FISKEOMSETNING (1994-95) Ill, 2. 

Konvensjonen om forbud mot kjemiske vipen, lov om gjen
nomføring av- se TRAKTATER (1993-94) IV, l. 

Konvensjoner - se TRAKTATER. 
Kopinor, avtale om fotokopiering i skoleverket - se SKOLER 

(1994-95) I, l. 
Korn, beredskapslager av - se LANDBRUKSPRODUKTER 

(1995-96) III, 20. 
- skr.spm. fra Lars Sponheim om prisnedskrivningstilskudd 

-se (1996-97) Dok. 15, spm. 82. 
Korn- og kraftforomsetning, omorganisering av statens eier

interesser- se LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) I, 
2. 
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Kornforsyningsloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1994-95) IV, 2. 

Kornhandelkonvensjonen 1995, ratifikasjon av - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) Il, 13. 

Kornbaug Fredssenter, hev. 1995 - se VOKSENOPPLÆ
RING (1994-95) I, 1. 

Korreksjonsinntekt og delingsmodellen - se SKATTER 
(1994-95) IV, 3. 

Korreksjonsskatt for aksjeselskaper - se SKATTER 
(1994-95) IV, 1. 

Kortbaneflyplasser, finansiering og AFIS-tilskudd- se LUFT
FART (1993-94) Ill, 27. 
gjennomgang av tilbudet på nettet - se LUFTFART 
(1995-96) I, l. 
konsekvenser av underskudd på Gardermoen- se LUFT
FART (1994- 95) Ul, 10. 
oppgradering - se LUFTFART (1996- 97) I, l. 
sikkerhet og regularitet ved- se LUFTFART (1993-94) 
Ill, 2. 
statlig engasjement- se LUFTFART (1994- 95) Il, 4. 
statlig overtakelse- se LUFTFART (1996-97) l, 3. 
tilskudd 1994- se LUFTFART (1993-94) I, l. 
tiltak for økt sikkerhet og regularitet - se LUFTFART 
(1994-95) Ill, 3. 

Kosmetikk, helseskader ved hjemmebleking av tenner - se 
FOLKEHELSE (1994-95) Ill, 2. 

Kosovoalbanere, appell fra FNs høykommissær om å stanse til
bakesending av flyktninger - se INNVANDRERE 
(1993-94) Ill, 13. 
betydning av endret svensk asylpraksis for norsk politikk 
overfor- se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 22. 
Europarådets vedtak om ikke å iverksette retur av - se 
INNVANDRERE (1995-96) Ill, 13 og 35. 
forslag om midlertidig opphold for - se REGJERINGEN 
(1993-94) Il, 2. 
forslag vedr. situasjonen for - se INNVANDRERE 
(1993-94) Il, 5. 
hjemsendelse av- se INNVANDRERE (1996-97) Ill , 23 . 
i kirkeasyl, ny økning av antallet - se INNVANDRERE 
(1993-94) Ill, 21. 
kontroll i Italia ved innreise til Rest-Jugoslavia av avviste 
asylsøkere- se fNNV ANDRERE (1995-96) Ill, l. 
menneskerettskrenkelser ved tilbakesending - se INN
VANDRERE (1996-97) lll, 3. 
mistillitsforslag mot justisministeren - se JNNV AND
RERE (1993-94) Il, l. 
situasjonen for asylsøkere i Norge - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill, 7. 
tilbaketrekking av asylstatus - se INNVANDRERE 
(1996-97) Ill, 4. 
uttalelse fra ambassadør Bøgh om at albanske ledere i 
Kosovo ber flyktningene vende hjem - se lNNV AND
RERE (1993-94) Ill, Il. 

Kostbesparelse, fordelsbeskatning - se PERSONBESKA T
NING (1993-94) IV, 2. 
for næringsdrivende, skattefritak- se SKATTEFRADRAG 
(1995-96) IV, 2. 
til mastemontører i Telenor, beskatning- se PERSONBE
SKATNING (1996-97) Ill, l. 
ved tjenestereiser, fordelsbeskatning - se PERSONBE
SKATNING (1994-95) Il, l; (1995-96) Il, l; STATS
BUDSJETTET (1994-95) IV, l. 
ved tjenestereiser, skattefritak - se SKATTEFRADRAG 
(1995-96) IV, l. 
ved tjenestereiser, trekkpliktig fra l. reisedag- se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) I, 27. 

Kostgodtgjørelse på tjenestereiser, overskuddsbeskatning av
se SKATTEFRADRAG (1996-97) IV, l. 

Kostnadsberegningsutvalget for Reform 94 og arbeidstidsav
talen for lærere - se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2. 
følger for kommunene av omlegging av næringsmiddeltil
synet- se KOMMUNENES ØKONOMI (1994-95) Il, 2; 
(1995-96) l, 3. 

KRAFT (Kristent rehabiliteringsarbeid og forebyggende til
tak), hev.- se NARKOTIKA (1993-94) I, l; (1994-95) I, 
l. 

Kraft General Foods, nedlegging av dropsproduksjon ved 
Freia- se INDUSTRI (1996-97) Ill, 18. 

Kraftbørs, etablering av en nordisk - se ELEKTRISITET 
(1995-96) Il, l. 

Krafteksport og strømprisøkning, årsakssammenheng - se 
ELEKTRISITET (1996-97) Ill, l. 
tilknyttet gasskraftverk, skr.spm. fra Kristin Halvorsen- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 129. 
tidsavgrensning for kontrakter - se ELEKTRISITET 
(1994-95) Il, 2. 

Kraftforetak, eiendomsskatt for - se ELEKTRISITET 
(1995-96) IV, l. 
endring av overgangsregler for beskatning av- se ELEK
TRISITET (1996-97) IV, 3. 
forslag om utsettelse av lov om skattlegging av - se ELEK
TRISITET (1996-97) IV, 2. 
fratrekk av renter på gjeld i offentlig eide- se ELEKTRISI
TET (1996-97) IV, 5. 
nytt system for skattlegging av - se ELEKTRISITET 
(1995-96) IV, 2. 
skatt på- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 2. 

Kraftforforsyningsloven, opJ?hevelse av - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994-95).1V, 2. 

Kraftforsyning, forsyningsphkt til områder med fast bosetting 
-se DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) li, 3. 
i Utkant-Norge - se ELEKTRISITET (1996- 97) Ill, 21. 

Kraftforsyningsberedskap, budsjett - se ELEKTRISITET 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, l; (1995-96) l, 2; (1996 - 97) 
I, 2. 
retnin~slinjer for organisering av Statnett SFs tungtran
sportvtrksornhet- se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 3. 
tungtransportvirksornheten - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

Kraftkontrakter med industrien - se ELEKTRISITET 
(1994-95) Il, 3; (1996-97) Il, 12 og Ill , 2, 8 og 16. 
med industrien, forslag om ENØK-betingelser ved forny
else (bifalt)- se ENERGI (1995 - 96) Il, 3. 
melding om framtidig disponering av Tokke l - se ELEK
TRISITET (1995-96) Il, 5. 

Kraftkrise, informasjonstiltak for å begrense elforbruket - se 
ELEKTRISITET (1996-97) Il, l. 

Kraftledninger, behandlingsmate for framtidige konsesjons
søknader om fremføring av - se ELEKTRISITET 
(1993 - 94) Ill, 3. 
fremføring til Kollsnes i Øygarden - se ELEKTRISITET 
(1993-94) Il, 4; (1993-94) Ill, l og 2. 
retningslinjer ved fremføring gjennom tettbebyggelse - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Il , 5. 
statsstøtte til utbedring og bygging- se ELEKTRISITET 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, 2. 
til Kollsnes i Øygarden- se ELEKTRISITET (1993-94) 
Il, 4. 
utbygging over vernede vassdrag - se NATURVERN 
(1993-94) Ill, 13 . 
utvidelse av nasjonalt overføringsnett - se ELEKTRISI
TET (1996-97) lll, 5. 

Kraftmarkedet, 3 forslag fra H sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN (1996-97) Il, 2. 
endringer- se ELEKTRISITET (1994-95) l, l; (1995-96) 
I, 2. 
forslag om pris og regulering - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 4. 
husholdningenes adgang- se ELEKTRISITET (1995-96) 
Il, 3; (1996-97) Ill, 7. 
offentlig eierskap- se ELEKTRISITET (1996-97) Il, 13. 
prisdannelsen i - se ELEKTRISITET (1994-95) Ill, l. 
prosessindustri på Sørlandet - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 12. 
reformer i- se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) l, 2. 
utviklingen i- se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 2. 

Kraftpriser, COrutslippsøkning pga. differanse mellom olje
priser og- se ENERGI (1994-95) Ill, 4. 
engrosprisutvikling og kontroll med overføringstariffer -
se ELEKTRISITET (1994- 95) Il, 3. 
forslag om selskapsmessig skille mellom monopol- og kon
kurranseaktiviteter- se ELEKTRISITET (1995 - 96) Il, 4. 
husholdningers mulighet til leverandørbytte - se ELEK
TRISITET (1996-97) Ill, 7. 
innvirkning på sysselsettingen - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Ill, 3. 
milliardtap for bedrifter pga. for høye overføringstariffer
se ELEKTRISITET (1994-95) Ill, 7. 
nytt punkttariffsystem for beregning av overføringskostna
der- se ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 10. 
opphevelse av grensetariffer mellom Norge og Sverige og 
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samarbeid om tariffspørsmål - se ELEKTRISITET 
(1995-96) Il, l. 
punkttariffsystemet i kraftsektoren - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 7. 
redegjørelse om kraftsituasjonen - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 3. 
Regjeringens politikk - se ELEKTRISITET (1996- 97) III, 
2. 
regulering og forslag om- se ELEKTRISITET (1996-97) 
Il, 4. 
tiltak for lavere transportkostnader m.v. - se ELEKTRISI
TET (1995-96) Il, 3. 
«to-pris>>-system ved et EU-medlemskap- se ELEKTRISI
TET (1994-95) Ill, 3. 
utvikling etter omorganisering av energiverk- se ELEK
TRISITET (1994-95) III, 9. 
vurdering av et toprissystem - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 2. 
økning pga. utenlandshandelens organisering- se ELEK
TRISITET (1996-97) Ill, l. 
økte utgifter for veksthusnæringen - se ELEKTRISITET 
(1994- 95) Ill, 5. 

Kraftsalg til Sverige, manglende realisering pga. svensk mar
kedsblokkering - se ELEKTRISITET (1993-94) Ill , Il. 

Kraftselskaper, forslag fra NVE om innmatingsavgift for - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 4. 

Kraftsituasjonen, redegjørelse se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il , 3. 

Kraftskatt, modell for beregning av skatteproveny - se SKA T
TER (1995 - 96) IV, 8. 
Nordre Land kommune sender skriv vedr. -se SKATTER 
(1996-97) Il , lO. 

- oppfølging av nye regler - se SKATTER (1996-97) IV, 10. 
Kraftutveksling, forhindring av at avtaler fungerer som eks

portavtaler- se ELEKTRISITET (1994-95) Ill, 4. 
med Sverige, organiseringen av - se ELEKTRISITET 
(1995 - 96) Il, l. 
med utlandet - se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 3. 
med utlandet, vurdering av avtaler- se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 3 og Ill, 2; STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 34. 
reforhandlet ELSAM-avtale og oppgjørsordningen for 
utenlandshandelen med kraft - se ELEKTRISITET 
(1994 - 95) Il, 4. 
tidsavgrensning for kontrakter - se ELEKTRISITET 
(1994- 95) Il, 2. 

Kraftverk, forslag vedr. utbygging av mikro- og mini- (bifalt)
se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28 . 
i offentlig eie, forslag om organisering av - se ELEKTRI
SITET (1996-97) Il , 13 . 
norsk eierskap og styring- se ELEKTRISITET (1994-95) 
Il, 2. 
offentlig forkjøpsrett ved omsetning av - se ELEKTRISI
TET (1993-94) Ill, 8. 
opprusting av- se ELEKTRISITET (1996-97) lll, 9. 
opprusting og utvidelse, skr.spm. fra Lars Sponheim - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 42. 
utvidet utenlandsk eierskap i EU/EØS- se ELEKTRISI
TET (1994-95) Ill, 2. 

Kreditkassen, forslag om kompensasjon for tap til tidligere ak
sjonærer- se BANKER (1995-96) Il, 4. 
forslag om salg av statsaksjer og ev. sammenslåing med 
Fokus Bank - se BANKER (1994-95) Il, l. 
fusjon med Storebrand- se BANKER (1996-97) Ill, l og 
2. 
salg av statsaksjer - se BANKER (1995-96) Ill, 2; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 2. 

- statlig eierskap - se BANKER (1993-94) Ill, l. 
Kreditmetoden, skattlegging, overgang til - se SKA TTEA V

TALER (1995-96) IV, l. 

KREDITTPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
Kredittilsynet, ansettelse i stilling som direktør - se REGJE

RINGEN (1993-94) Il, 8. 
budsjett - se BANKER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; 
(1995 - 96) l, l; (1996-97) I, l. 
klagesak vedr. UNI Storebrands eierskap i NS Værdals
bruket- se FORSIKRING (1996-97) III, 4. 
saksbehandling av UNI Storebrands hjemmel for Værdals
bruket- se FORSIKRING (1995-96) Ill, 2. 

virksomhet - se KREDITTPOLITIKK (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, 2; (1995 - 96) Il, 2; (1996-97) Il, l. 

Kredittilsynsloven, endr. i - se AKSJER (1995-96) IV, 4; 
(1996-97) IV, 5. 
endr. i- se FINANSER (1995-96) IV, 2; (1996-97) IV, 2. 
endr. i- se POST (1994-95) IV, l; 
endr. i taushetsplikt overfor Økokrim - se FINANSER 
(1995-96) IV, l. 
Norges Banks styrerepresentasjon og utlikning av utgifter 
på tilsynsobjekter- se FINANSER (1993-94) IV, l. 

Kredittkassen, aksjeemisjon - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Kredittloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 

Kredittmeldingen- se KREDITTPOLITIKK (1993 - 94) Il, l; 
(1994-95) Il, 2; (1995 - 96) Il, 2; (1996-97) Il, l. 

Kreft, bev. til mammografiscreening - se SYKDOMMER 
(1996- 97) Ill, 6. 
dekning av utgifter til tannbehandling- se SYKDOMMER 
(1994-95) Ill, 3; (1996- 97) III, 5. 
feildiagnostisering ved - se SYKDOMMER {1995-96) lll, 
4. 
forskningsprosjekt ved Telemark Sentralsykehus vedr. 
føflekk-- se SYKDOMMER (1996-97) Ill, l. 
handlingsplan mot- se SYKDOMMER (1996-97) Il, l. 
kostnadene for cellegiftkuren Taxol - se SYKDOMMER 
(1994-95) III , l. 
Radiumhospitalets strålebehandlingskapasitet - se SYK
DOMMER (1996-97) Ill, 7. 
raskere behandling ved Regionsykehuset i Trondheim- se 
SYKDOMMER (1993-94) Ill, 7. 
sen diagnostisering pga. mangel på magnettomografer 
m.m. - se SYKEHUS (1993-94) Ill, 2. 

Kreftregisteret, budsjett- se SYKDOMMER (1993-94) l, l; 
(1994- 95) I, 1; (1995-96) l , l; (1996-97) I, l. 
overføring av melding om xrkesbetinget kreft til Rikstryg
deverket- se TRYGDER (1996-97) IV, 6. 

Kremasjon, ny lov om- se DEN NORSKE KIRKE (1995 - 96) 
IV, l. 

Krengetog, forslag om økt investeringsramme (bifalt) - se 
JERNBANER (1996-97) Il, 8. 
investeringsbehov m.v. tilknyttet - se JERNBANER 
(1995-96) l, l. 

Kretsløpet, tidsskrift, skriv med krav om riksrettstiltale - se 
REGJERINGEN (1994 - 95) IV, l. 

Krifast, honnørbilletter - se VEGVESEN (1993-94) Ill, 5. 
Krigsfanger, endr. i lover vedr.- se FORSVAR (1993 - 94) IV, 

2. 
Krigsforbrytelser, internasjonal domstol for forbrytelser i det 

tidligere Jugoslavia - se INTERNASJONAL RETT 
(1993-94) IV, l. 

Krigsforbryter, skr.spm. fra Erik Solheim om utlevering til 
domstolen i Arusha - se (1996-97) Dok. 15, spm. 8. 

Krigspensjoner, anmodning fra Erling Mekiassen, Fredvang i 
Lofoten- se TRYGDER (1994 - 95) Il, 4. 
budsjett- se TRYGDER (1993-94) I, 2; (1994- 95) l, 2; 
(1995-96) l, 2; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, 5; (1994-95) 
11, 6; (1995-96) Il, l og 13; (1996- 97) Il, 7 og 23. 
for kvinner som hadde forhold til tyskere under 2. verdens
krig- se TRYGDER (1995-96) Ill, lO. 
for veteranene fra Alta Bataljon - se TRYGDER 
(1994-95) Il, l og Ill, 15; (1995-96) Ill, 8. 
jøder mottatt av Norge etter krigen - se TRYGDER 
(1995 - 96) Il, 12 og Ill, 6. 

Krigspensjonering, endr. i lover i forbindelse med ny lov om 
Oppgaveregister- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
endr. i lovverk- se TRYGDER (1993-94) IV, l. 
for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner, endr. i lov om 
-se TRYGDER (1996-97) IV, 6. 
for militærpersoner, endr. i lov om - se TRYGDER 
(1996-97) IV, 5 og 6. 
øking av laveste pensjonsgrunnlag - se TRYGDER 
(1994-95) IV, l. 

Krigspensjoneringslover, endr. terminologi for attføringspen
ger - se TRYGDER (1993-94) IV, 2. 

Krigsskadestønadsloven, endr. i- se TRYGDER (1996-97) 
IV, 5. 

Krigsskolen, besparelser ved lokalisering til Linderud - se 
FORSVAR (1994-95) Ill, 8. 
tilbaketrekking av etikkbok fra undervisningen ved - se 
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FORSVAR (1995-96) Ill, 20. 
Kriminalitet begått av unge lovbrytere, forslag vedr. tiltak mot 

(bifalt) - se RETTSVESEN (1996-97) I, l. 
bistandsadvokatordning for voldsofre - se DOMSTOLER 
(1994-95) Ill, 3. 
forebyggingsarbeid- se RETTSVESEN (1993-94) l, l. 
forhandlinger om S'lmarbeidsavtale med Schengen-landene 
-se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 4. 
forslag om tiltak blant barn og unge - se RETTSVESEN 
(1993-94) Il, 3. 
føjger av nedprioritering av vinnings- - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) III, 2. 
internasjonal, forhandlinger om saml:lrbeidsavtale med 
Schengen-landene - se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1995 - 96) Il, 7. 
interp. om barne- og ungdoms- - se BARNEVERN 
(1996-97) Il, 3. 
kamp mot internasjonal organisert - se RETTSVESEN 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
MC-miljøet - se POLITI OG P ÅT ALEMYNDIGHET 
(1996-97) Il, l og 6. 
MC-miljøet, skr.spm. fra Arild Hiim- se (1996-97) Dok. 
15, spm. 151. 
og høyt tobakksavgiftsnivå - se SÆRAVGIFTER 
(1993 - 94) Ill, 2. 
som begås av utlendinger - se RETTSVESEN ( 1993-94) 
Il , 2. 
tilbakefall blant samfunnstjenestedømte - se KRIMINAL
OMSORG (1996-97) Ill, 3. 
vern og økt støtte for ofre- se DOMSTOLER (1993-94) 
IV, 2. 

KRIMINALOMSORG 348 

KRINGKASTING . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . 351 
Kringkastingsavgift - se NORSK RIKSKRINGKASTING 

(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
l ; STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 

Kringkastingsloven, endr.- se TELEVERKET (1993-94) IV, 
l; AKSJER (1996-97) IV, 4. 
Norsk rikskringkasting som aksjeselskap - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995-96) IV, 1. 

Kringkastingsrådet, endr. antall medlemmer - se KRING
KASTING (1993-94) IV, l. 
forlenget funksjonstid - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1993-94) Il, l. 
valg av medlemmer til - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1993-94) Il, 2. 

Kripos, ventetid for apalysering av narkotika- og dopbeslag -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 8. 

Krisetiltak, tilskudd- se FAMILIE (1993-94) I, l ; (1994-95) 
l, l ; (1995-96) l, l ; (1996- 97) l, 2. 

Kristendom med religions- og livssynsorientering, begrenset 
fritak fra undervisning - se GRUNNSKOLE (1996-97) 
IV, l. 
eksamensfri tak for lærerhøgskolestudenter- se HØGSKO
LER (1995-96) Ill, l. 
forslag om religionsnøytral opplæring til erstatning for 
undervisning i- se GRUNNSKOLE (1994-95) Il , 3. 
forsøk ved Ila skole med et holdningsfag i stedet for under
visning i- se GRUNNSKOLE (1993-94) Ill, 6. 
med religions- og livssynsorientering, fritak fra undervis
ning- se GRUNNSKOLE (1995-96) Il, 13, 14 og 16 og IV, 
l. 

- undervisning i, ny læreplan for grunnskolen- se GRUNN
SKOLE (1995-96) Il, 2 og 5. 

Kristendommen i Norge, l mill til jubileum- se ST ATSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 

Kristent Arbeid Blant Blinde, bev. til lydbibliotek - se BIB
LIOTEK OG LITTERATUR (1996- 97) l, 2; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31 . 

Kristent rehabiliteringsarbeid og forebyggende tiltak 
(KRAFT), bev. - se NARKOTIKA (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l. 

Kristiansand, internasjonalt flytilbud - se LUFTFART 
(1993-94) Ill, 7. 
prissamarbeid på «interline»-flygninger - se LUFTFART 
(1993-94) Ill, 9. 

Kristiansand Bompengeselskap AlS, delvis finansiering av 

El8 Bjørndalssletta-Gartnerløkka - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, 10. 

Kristiansand kommune, havneavgifter - se HAVNEVESEN 
(1995-96) III, l. 
skolelokaler ved 6-årsreforrnen - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) III, 15. 
økonomisk situasjon i - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1995-96) III, 5. 

Kristiansand Symfoniorkester, bev. - se KUNST (1994-95) 
I, 2; (1995-96) I, 3. 

Kristiansand-Hirtshals, transportkorridoren Nordic Link - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) I, l. 

Kristiansen, Kåre, ber seg fritatt som medlem av Nobelkomi
teen- se FREDSARBEID (1994 - 95) Il, 2. 

Kristiansund, flytting av distriktssjef for Skipskontrollen - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) Ill, 5. 

Kristiansund kommune, forslag om forskudd på ramme- og 
skjønnstilskudd (bifalt) - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 
HVPU-reformen, forslag om forskuttering fra rammetil
skudd (bifalt) - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1996-97) I, 2. 
sammenslåing med Frei- se KOMMUNER (1995-96) Ill , 
12. 

Kroatia, medlemskap i Europarådet - se EUROPARÅDET 
(1996-97) Il, 3. 

Krogsrud, Børge, utredning om smittevernlovgivning - se 
FOLKEHELSE (1993-94) IV, l. 

Krogstad, Ivar, Sørreisa, klage ved folkeavstemningen - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1994-95) Il, 6. 

Krokeide fergeleie, Hordaland, bev. til - se VEGVESEN 
(1995-96) I, l. 

- plansituasjon- se VEGVESEN (1995-96) Il, 7. 
Kroksund, valg av trasekorridor for Ringeriksbanen - se 

JERNBANER (1996-97) Il, l. 
Kronekurs, eksportindustriens problemer - se NORGES 

BANK (1996-97) Ill, 5. 
forholdet til euroen- se NORGES BANK (1996-97) Ill, 6. 
oppskriving pga. oljeøkonomien - se NORGES BANK 
(1996-97) Ill, l. 
tiltak for å oppnå nedskriving - se NORGES BANK 
(1996-97) Ill, 2 og 3. 
virkning av at oljeformuen synliggjøres - se NORGES 
BANK (1996-97) Ill, 4. 

Kroppsøving, henstilling om styrking på grunnskolens mel
lomtrinn- se GRUNNSKOLE (1995-96) Il, 6. 
opprettholdelse av faglærerutdanning - se HØGRE 
UTDANNING (1996-97) Il, 12. 

KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter), etatsutdanning 
for fengselsbetjenter - se KRIMINALOMSORG 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Krybbedød, forskning, anmodning om opprettholdelse - se 
SVANGERSKAP (1996-97) l, l og Ill , 7. 
informasjon til gravide om økt risiko pga. røyking - se 
SVANGERSKAP (1995-96) I, 2. 

KSSE,(Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa), høy
kommissær for nasjonale rettigheter - se UTENRIKSSA
_KER (1993-94) li, 5. 
immunitet og privilegier for personer og delegasjoner - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) IV, l. 
melding om samarbeidet - se UTENRIKSSAKER 
(1994- 95) Il, l og 10. 
misjon for å undersøke menneskerettighetssituasjonen i 
Tyrkia- se UTENRIKSSAKER (1993-94) III, 7. 
omdanning til OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa)- se UTENRIKSSAKER (1994-95) 
Il, 3 og lO. 
sikkerhetspolitisk rolle - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 2. 

- valg av medlemmer til parlamentarikerforsamlingen - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, l og 4. 

- se forøvrig OSSE. 
Kugalskap pga. prionsmittestoff i hunde- og kattemat - se 

VETERINÆRVESEN (1996-97) Ill, 7. 
risiko ved import av storfekjøtt fra Storbritannia - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill, 11 og 18. 

Kuldeanlegg, tekniske krav på bakgrunn av KFK- lekkasjer
se FORURENSNING (1993-94) Ill, 3. 
tiltak mot lekkasje av KFK - se FORURENSNING 
(1993-94) Il, 8. 
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Kuldemøbler - se Hvitevarer. 
Kull- og koksavgift - se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; 

(1994-95) I, 3; (1995-96) I, 4; (1996-97) I, l. 

KULTUR . .. . . .... . ... . ............. . . . .. . 355 

Kulturby, europeisk, nominasjonssøknader fra Bergen og 
Trondheim- se KULTUR (1994-95) Ill, 3. 

- europeisk, statstilskudd til Bergen kommune - se KUL
TUR (1994-95) 11, l. 

Kulturbygg, nasjonale, tilsagnsfullmakt for tilskudd- se KUL
TUR (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il 
28. ' 

Kulturdepartementet, budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) l, 3; (1994-95) l, 3; (1995-96) I, 6; (1996-97) 
I, 8; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 6; (1994- 95) Il, 4; (1995 - 96) Il, lO; 
(1996-97) Il, 12. 

Kulturformål utenlands, budsjett - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) l, 1; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 

Kulturinstitusjoner, likebehandling mht. pris- og lønnskom
pensasjon (forslag bifalt)- se KULTUR (1996-97) I, 2. 

Kulturminner, forkjøpsrett ror det offentlige ttl gamle løse- se 
KULTURVERN (1996-97) 11, 2. 
tekniske og industrielle, driftsansvar for anlegg - se KUL
TURVERN (1995-96) l, l; (1996-97) I, 2. 
tekniske og industrielle, innlemming av Neptun Sildoljefa
?_rikk i tilskuddsordning- se KULTURVERN (1996-97) l, 

- tekniske og industrielle, skr.spm. fra Gunnar Fatland- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 145. 

Kulturminneloven, tilbakeføring av kulturgjenstander - se 
KULTURVERN (1995-96) IV, l. 

Kulturminnetiltak, budsjett- se KULTURVERN (1993-94) 
I, 2; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
skr.spm. fra Gunnar Fatland om disponering av hev. 1997-
se (1996-97) Dok. 15, spm. 145. 

Kulturminnevern i miljøvernpolitikken - se MILJØVERN 
(1993-94) Il, 3; (1994-95) I, l. 
oppfølging av handlingsplan- se MILJØVERN (1995-96) 
Il, 9. 

- skr.spm. fra Paul Chaffey om fylkesutvalgets myndighet i 
reguleringssaker- se (1996-97) Dok. 15, spm. 128. 

Kult2_rminneåret 1997- se KULTURVERN (1996-97) I, l og 

KUL TUR VERN .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 358 

KUNST . ...... ... . ... . .... . . ... .. . ... . .. .. 362 

Kunst- og formingsfag, henstilling om betegnelse på kunst- og 
håndverksfaget i grunnskolen - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il, 6. 

Kunstakademier, budsjett 1994- se HØGSKOLER (1993-94) 
I, l ; (1994-95) l, l. 

- innlemming i nye kunstfaghøgskoler, nye professorater for 
figurativ kunst- se HØGSKOLER (1995-96) I, l. 

Kunstfag i Storbritannia, skr.spm. fra Siri Frost Sterri om 
utdanningsstøtte- se (1996-97) Dok. 15, spm. 133. 

Kunstfaghøgskoler, sammenslåing av kunstfagskoler til - se 
HØGSKOLER (1995-96) Ill, 7. 
samorganisering og samlokalisering - se ST A TSBUD
SJEITET (1995-96) Il, 15. 

- statlige, budsjett 1996- se HØGSKOLER (1995-96) I, l. 
Kunstfagstipend, bev. 1997 - se STUDIEFINANSIERING 

(1996-97) l, l og 2. 
- bortfall for studenter ved Institutt for Industridesign - se 

STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; STUDIEFINAN
SIERING (1995-96) l, l. 
forslag om evaluering av ordningen (bifalt) - se STATS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
forslag om opprettholdelse (ikke bifalt) - se KUNST 
(1996-97) Il, l. 

Kunsthøgskoler, lov om- se HØGSKOLER (1996-97) IV l. 
- statlige, budsjett 1997- se HØGSKOLER (1996-97) I: l; 

STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
Kunsthåndverk, budsjett - se KUNST (1993-94) I, 3; 

(1994-95) I, 2; (1995-96) l, 3; (1996-97) I, 3. 
Kunsthåndverkhøgskoler, budsjett 1995- se HØGSKOLER 

(1994-95) I, l. 
innlemming i nye kunstfaghøgskoler - se HØGSKOLER 
(1995-96) I, 1. 

Kunsthåndverksskoler, budsjett 1994 - se HØGSKOLER 
(1993-94) I, l. 

Kunstig befruktning, bruk av mikroinjeksjon- se SV ANGER
SKAP (1994-95) Ill, l og 8. 
bruk av tre egg pr. behandling - se SVANGERSKAP 
(1996-97) Ill, l. 
godkjenningsordning for behandlingsfonner - se SV AN
GERSKAP (1994-95) IV, l. 
lov om medtsinsk bruk av bioteknologi - se SV ANGER
SKAP (1993-94) IV, 2. 

Kunstnere, melding om- se KUNST (1996-97) Il, l. 
- utenlandske, ny lov om skatt på honorarer - se PERSON

BESKATNING (1996-97) IV, l. 
Kunstnerstipend, budsjett - se KUNST (1993-94) I, 3; 

(1994-95) l, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
melding om kunstnere- se KUNST (1996-97) Il, l. 
tildelt i samråd med Arbeiderpartiet - se KUNST 
(1994-95) Ill, 6. 

Kunstskole i Kabelvåg, apmodning om plan for å sikre videre 
drift- se VIDEREGAENDE SKOLER (1996-97) I, 1. 

- i Kabelvå&, nedlegging av- se SKOLER (1995-96) Ill 13. 
i Kabel vag, tilskudd til - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 

Kurdere, forslag om stans i våpeneksport til Tyrkia pga. kon
flikt med- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il , 6. 

- henstilling om bistand til organisasjoner og institusjoner -
se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) l, l. 
hjemsendelse av- se INNVANDRERE (1994-95) Ill, 18. 
humanitær hjelp og om Tyrkias håndtering av konflikten 
med- se UTENRIKSSAKER (1996-97) Il, 9. 
oppholdsnektelse pga. mistanke om straffbart forhold i 
Norge- se INNVANDRERE (1996-97) Ill, 17. 
parlamentsmedlemmer stilt for retten i Tyrkia- se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) Ill, 7. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om politikontroll av Ceskin 
Gtineser- se (1996 - 97) Dok. 15, spm. 76. 
Tyrkias håndtering av konflikt med- se UTENRIKSSA
KER (1994-95) Il, 7; (1995-96) Il, 8; (1996-97) Ill , 12. 

Kurdøgn, konstitusjonelle antegnelser til fylkeskommunenes 
betaling- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il , l. 

Kursteder, tidligere, bruksendring/avhending - se FYLKER 
(1995-96) Il, 12. 

Kvalitetskontroll med landbruksvarer, endr. i lov som følge 
av EØS-avtalen - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995-96) IV, l. 

Kvartsforekomster, endr. i lov om erverv av- se INDUSTRI 
(1994-95) IV, l ; AKSJER (1996-97) IV, 4. 

Kvener, finsk som andrespråk i skolen- se GRUNNSKOLE 
(1994-95) III, 8; (1995-96) Il, 2 og 6. 
finsk som andrespråk, ny konsulentstilling ved Statens 
utdanningskontor- se UTDANNING (1996-97) l, l. 
sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål- se GRUNN
SKOLE (1996-97) Il, L 

Kvernhusvik skipsverft, skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 124. 

Kveseth, Kari, utvalgsleder- se FORURENSNING (1993-94) 
Il, 6. 

Kvikksølvavfall fra tannlegekontorer, returordninger for- se 
FORURENSNING (1993-94) III , 23 . 

Kvinneforskning, satsing på kjønns- og - se VITENSKAP 
(1994-95) l, l. 
Sekretariatet for, ev. sammenslåing med Likestillingsrådets 
sekretariat- se LIKESTILLING (1996-97) l, l; (1996-97) 
Ill, 8; VITENSKAP (1996-97) I, l. 

Kvinnehelse, anmodning om bred gjennomgang av feltet- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15 . 

- egne stillinger til forskning og arbeid med- se HELSEVE
SEN (1995-96) I, l. 
forskning på- se HELSEVESEN (1995-96) lll, 30. 
forslag vedr. forskningsinnsats, administrativt ansvar m. v. 
-se HELSEVESEN (1994-95) 11, 9. 
opprettelse av analyse- og koordineringsenhet og anmod
nmg vedr. etablering av forskningssenter for kvinnesyk
dommer- se HELSEVESEN (1996-97) I, l. 
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Kvinnekonferanse i Beijing 1995, bev. til kvinneorganisasjo
ner- se LIKESTILLING (1994-95) I, l. 
Beijing, bev. 1993 - se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) 
Il, l. 

Kvinnemishandling, forsøksprosjekt m~d alarmer til forebyg
ging av - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1996-97) III, 12. 
seksuelle overgrep mot funksjonshemmede - se FUNK-
SJONSHEMMEDE (1996-97) Ill, 5. • 
voldtattes rettssikkerhet - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1996- 97) Ill , 15. 

Kvinnemuseet, anmodning vedr. status som nasjonalt museum 
- se KULTURVERN (1996- 97) I, l. 

Kvinner, studievalg innen realfag, tekniske studier og data (for
slag bifalt)- se LIKESTILLING (1996-97) Il, 5. 

Kvinnerepresentasjon i folkevalgte organer, ny kommunelovs 
innvirkning - se LIKESTILLING (1995-96) l, l. 
i kommunestyrene, vurdering av tiltak - se VALG 
(1994-95) IV, l. 
i kommunestyrer og fylkesting - se LIKESTILLING 
(1994-95) Ill, 2. 

Kvinnesaksorganisasjoner, tilskudd - se LIKESTILLING 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l. 

Kvinnesenter, Alta, oppfølging av utredning om- se DIST
RIKTSUTBYGGING (1993 - 94) l, l. 

Kvinnetiltak i Kyst-Norge - se FISKERIER (1993 - 94) I, 2; 
(1994-95) l, 2. 

Kvinneuniversitetet, bev. - se VOKSENOPPLÆRING 
(1993-94) I, 1; (1995-96) l, l. 
Nord i Steigen - se VOKSENOPPLÆRING (1993-94) I, 
l. 

Kvinnherad kommune sender uttalelse om Trekantsambandet 
-se KOMMUNER (1994-95) Il , 6. 

Kvitsøy kommune, trafikksentral for Rogaland- se SIKKER
HET TIL SJØS (1994 - 95) Ill, 7; STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Kviviga i Lillesand, kjøp og bruk av eiendommen til fritidsfor
mål- se LANDBRUK (1993 - 94) Ill, 8. 

Kvoteavtaler med andre land, årlige meldinger om- se FIS
KERIER (1993-94) Il, 7. 

Kvotehopping ved utenlandsk oppkjøp av fiskefartøyer, avtaler 
i EU-forhandlinger for a hindre - se FISKERIER 
(1993-94) Ill , 7. 

Kvæfjord kommune, drift av fotoboks på EIO- se VEGTRA
FIKK (1996- 97) Ill , 7. 

Kvænangen kommune sender uttalelse om ny eiendomsskatte
lov- se KOMMUNER (1996- 97) 11, 30. 

Kværner, engasjement i Biobio-utbyggingen i Chile - se 
UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Ill , 8. 

- nedleggelse av avdeling for vannkraftteknologi- se INDU
STRI (1996-97) Ill, 14 og 16. 

Kværner Kimek a.s i Kirkenes, nedleggelsesfare - se 
VERFTSINDUSTRI (1996-97) Ill, 3 og 5. 

Kværner Mandal A/S, prinsippavtale med Sjøforsvaret om 
nye mineryddingsfartøyer - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1993-94) Il , 4. 

Kværner Rosenberg a.s, støyforurensning - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 13; (1995 - 96) Il, 3. 

Kystadministrasjon, budsjett- se SJØFART (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) l, 2. 
endr. budsjett 1995- se SJØFART (1995-96) Il, l og 2. 

Kystartilleriet, endr. i investeringer til undervannsforsvar- se 
FORSVARSMATERIELL (1996-97) Il, 4. 
organisasjonsendringer - se FORSVAR (1993-94) Il, 10; 
(1996-97) Il, 9. 

KYSTFART .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. 366 
Kystfiskarlaget, forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordnin

ger- se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 3. 
Kystfiskeflåten, henstilling om en variert flåtestruktur- se FIS

KERIER (1996- 97) Il , 2. 
henstilling om endr. i forskriftene for garantilottordningen 
-se FISKERIER (1996 - 97) Il, 10. 
i Nord-Norge, fartøykvoter i torskefisket- se FISKERIER 
(1996-97) Ill, 4. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse vedr. fornyelse av 
-se FISKERIER (1995 - 96) Il, 5. 

Kystforvaltningen, bedre ressursutnyttelse i - se FORSVAR 
(1993-94) l, l; STATSBUDSJETTET (1993 - 94) I, 3. 

Kystforvaltningsutvalget, etablering av et indre kystoppsyn -

se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) Ill, 3 og 6. 
Kystgebyr - se SIKKERHET TIL SJØS (1994- 95) I, l; 

(1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
forslag til nytt system - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1994-95) Il, 2. 
henstilling vedr. unntak for - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Il, 6. 
innkreving av - se RIKSREVISJONEN (1994- 95) Il, 12. 
konstitusjonelle antegnelser til innkreving av - se RIKS
REVISJONEN (1993-94) Il , l. 
systemomlegging - se SIKKERHET TIL SJØS (1993 - 94) 
I, l. 

Kystoppsyn, bev. til et indre - se FORSVAR (1995-96) I, l. 
- etablering av et indre - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1994- 95) Ill , 3 og 6. 
finansiering av det indre - se FORSVAR (1996- 97) I, l. 

Kystradiotjenesten, effektiviseringsplaner - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1994-95) 111, 8. 
ivaretakelse av sikkerheten til sjøs ved effektivisering- se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1995-96) I, l. 

Kyststamveg Kristiansand-Bergen-Trondheim - se VEG
VESEN (1994-95) Il, 4. 

Kystvakten, budsjett - se FORSVAR {1993- 94) I, l; 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett- se FORSVAR (1993-94) Il, l; (1995-96) 
Il, 2. 
etablering av oppsyn i indre kystområder - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
konsekvenser ved trafikk av russiske utrangerte skip - se 
FORSVAR (1995 - 96) Ill , 12. 
kontrolloppgaver i norske havområder og i Smutthullet - se 
FORSVAR (1994- 95) Ill , 9. 
redusert seilingsaktivitet pga. budsjettsituasjonen - se 
FORSVAR (1994-95) III, 12. 
større kontrolloppgaver med et norsk EU- medlemskap, 
bl.a. fiskerioppsyn- se FISKERIER (1993 - 94) Ill , 10. 
økt bev. 1995- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il , 12. 

Kystvaktloven, ny lov- se SIKKERHET TIL SJØS (1996- 97) 
IV,2. 

Kystverket, etablering av ny teknisk edb-plattform - se RIKS
REVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
vaktnedlegging på fyr - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1996- 97) Il , 5. 
økonomistyring og regnskap - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) 11, 4. 

KØFRI-teknologi , forslag om begrensning av biltrafikk - se 
VEGTRAFIKK (1994-95) Il, l. 

Kåfjord kommune, følger for skolestruktur av rammetilskudd
stildeling etter Agder-modellen - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1994-95) III, l. 

Kårstø, bygging av gasskraftverk - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Il , 3. o 

ilandføring av gass fra Asgardfeltet - se OLJEUTVIN
NING (1995 -96) Il, 5. 
Suldal kommune sender uttalelse vedr. gasskraftverk - se 
OLJEOMSETNING (1995-96) Il, 2. 

Laboratorier, endret finansieringsordning for private - se 
HELSEVESEN (1995-96) IV, l. 
finansiering av private- se HELSEVESEN (1994-95) I, l. 
forslag om endret finansieringsordning for medisinske - se 
HELSEVESEN (1994-95) Il, 9 o~ IV, l. 
forslag om evaluering av ny finansteringsordning for medi
sinske- se HELSEVESEN (1995-96) Il, 5. 
forslag om gjennomgang av trygderefusjoner for medisins
ke- se HELSEVESEN (1995-96) Il, 7. 

Labro, vassdragsmuseum- se KULTURVERN (1996-97) I, l. 
Lagdømme, deling av Eidsivating lagmannsrett - se DOM

STOLER (1994- 95) I. l. 
Lagmannsrettene, budsjett- se DOMSTOLER (1993 -94) I, l; 

(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 
Lagtingsanmerkning- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) IV, l. 
- se BARNEHAGER (1994- 95) IV, l. 

se DEN NORSKE KIRKE (1995-96) IV, l. 
se FAMILIE (1996-97) IV, 2. 
se GRUNNSKOLE (1996-97) IV, l. 
se HØGRE UTDANNING (1994-95) IV, l. 
se LØNN (1993-94) IV, l. 
se NATURVERN (1995 - 96) IV, 2. 
se REINDRJFT (1995-96) IV, l. 
(annullert) - se BOLIGBYGGING (1996-97) IV, 3. 

Lakseavl AlL, overdragelse av aksjekapital fra AkvaGen A/S -
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se STATSBUDSJETTET (1993-94) 11, 6. 
Laksefiske i Numedalslågen med drivgam/nappegarn, forbud 

mot- se NATURVERN (1993-94) Ill, 20. 
framleie av fiskerett- se NATURVERN (1994-95) Ill, Il. 

Lakselus, Hydro Seafoods planer om å bruke Ivermectin- se 
HAVBRUK (1996-97) lll, l. 

Lakseoppdrettsnæringen, straffetoll ved eksport til EU - se 
HAVBRUK (1996- 97) III, 2 og 4. 
utredning om krise i - se HAVBRUK (1995-96) Il, l. 

Lakseparasitt, handlingsplan mot- se STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) Il, 28. 
handlingsplan og anmodning om strakstiltak - seNA TUR
VERN (1996-97) l, l. 

Laksesaken, fastsettelse av minsteeksportpriser- se EFTA/EU 
(1996-97) IV, 3. 

Lance, RN, pensjon fra statskassen til mannskapet på forsk
ningsfartøyet - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1995-96) Il , 10. 

LANDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
Landbrukets utviklingsfond, felles styre med Landbruksban

ken- se LANDBRUK (1993-94) IV, l. 
vedtekter for - se LANDBRUK (1993 - 94) I, 3. 

Landbruksbanken - se Statens Landbruksbank. 
Landbruksdepartementet, budsjett- se DEPARTEMENTER 

(1993 - 94) I, lO; (1994- 95) l , 10; (1995-96) I, Il ; 
(1996-97) I , 6. 
endr. budsjett 1996- se DEPARTEMENTER (1996- 97) 
Il , 5. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993 - 94) Il , 6; (1994-95) Il , 4 ; (1995-96) Il , 9 og lO; 
(1996-97) Il, 12 og 14. 
praktisering av offentlighetsloven - se DEPARTEMEN
TER (1994- 95) lll, 4 og 6. 

Landbrukseiendommer, forslag om avvikling av salgsrestrik
sjoner- se LANDBRUK (1994-95) Il , 4. 
forslag om å oppheve statens forkjøpsrett - se LAND
BRUK (1994 - 95) Il, 5. 

Landbruksetatene, budsjett 1994 - se LANDBRUK 
(1993 - 94) I, 3. 

Landbrulssfag, videregående opplæring, budsjett - se VIDE
REGAENDE SKOLER (1993-94) I, l; (1994 - 95) I, l ; 
(1995 - 96) l , l ; (1996- 97) I, l. 

Landbruksforskning, omorganisering innenfor - se VITEN
SKAP (1995-96) I, 4 og li, 10. 

Landbruksforvaltning i fylkene, budsjett 1997 - se LAND
BRUK (1996- 97) I, 3. 
i fylker og kommuner, budsjett 1996 - se LANDBRUK 
(1995 - 96) I, 3; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
ytre, endr. budsjett 1995- se LANDBRUK (1995-96) Il, 2. 
ytre, budsjett 1995 - se LANDBRUK (1994-95) I, 2. 

Landbrukskvalitetsloven, endr. i - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1994 - 95) IV, l. 

Landbrukspolitikk, utfordringer som følge av Asias økono
miske «eksplosjon» - se UTENRIKSSAKER (1995-96) 
li, 10. 

LANDBRUKSPRODUKTER . . . . . . . . . . . . . . 375 
Landbrukssamvirket, oppheving av monopolet i meierisekto

ren- se LANDBRUKSPRODUKTER (1995 - 96) Ill, 7. 
Landbruksveger, klageorgan i saker vedr. - se LANDBRUK 

(1996-97) 11, 7 og III, 3. 
Landeskogen, Bygland, fullmakt til vederlagsfri overdragelse

se STATSEIENDOMMER (1996-97) I, I. 
Landmineprotokollen, norsk tilslutning til den reviderte - se 

FN (1996-97) Il, 6. 
totalforbud mot antipersonellminer- se FN (1994 - 95) Il, 2 
og Ill, 4. 

Landpostbud, reduksjon i tjenester- se POST (1995-96) Ill, 
5. 

Landsbystiftelsen, forslag om økt tilskudd (bifalt) - se HEL
SEINSTITUSJONER (1995-96) I, I. 
økt tilskudd- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Landsforeningen Rettferd for taperne, støtte til - se SOSI
AL VESEN (1996- 97) Il, 4 og Ill, 5. 

Landslaget for lokalaviser, etterutdanningstilbud - se MAS
SEMEDIER (1995-96) l , l ; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Landslaget for spelemenn, bev. 1997- se KUNST (1996- 97) 

I, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS), tilskudd 1996 

-se GRUNNSKOLE (1995-96) I, l. 
Landslinjer, bev. 1996 og forslag om gjennomgang av tilbud 

med mindre enn 100-150 elevplasser - se STA TSBUD
SJETTET (1995-96) l, 32. 
emir. budsjett 1996- se SKOLER (1996- 97) Il, l. 
for yrkessJåfører, kapasitetsutnyttelse og modellvalg - se 
S~ATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31 og Il, 28; VIDERE
GAENDE SKOLER (1996-97) I, l. 
for yrkessjåfører, skr.spm. fra Terje Sandkjær om kapasi
tetsutnyttelse- se (1996-97) Dok. 15, spm. 69. 
forslag om gjeninnføring av ordningen (bifalt)- se VIDE
REGAENDE SKOLER (1995 - 96) I, l. 
godkjenning av - se SKOLER (1995-96) Il, 17. 
henst. om nasjonal plan og forslag om videreføring av øre
merket tilskudd- se SKOLER (1994-95) Il, 9. 

Landsorganisasjq,nen, kampanje mot barnearbeid - se AR
BEIDSVILKAR (1994-95) Il , 9. 
tvangsmedlell)skap for ansatte i Norsk Folkehjelp- se AR
BEIDSVILKAR (1996-97) III, 3. 
vedtak om gasskraftverk - se OLJEOMSETNING 
(1996- 97) Ill, 12. 
vedtak om gasskraftverk, skr.spm. fra Kristin Halvorsen
se (1996 - 97) Dok. 15, spm. 130. 

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, bev. 1996 
-se KULTUR (1995-96) I, 2. 

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), bev. -
se KULTUR (1993-94) l, 2; (1994 - 95) l, l. 

Langhavn M/S, nytt fartøy til erstatning for - se HA VNEVE
SEN (1993 - 94) Il , l. 

Langtidsledige eldre - se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 
12. 
omprioritering av midler fra unge til voksne- se SYSSEL
SETTING (1994-95) Ill, 9. 
over 60 år, forslag fra Sp om førtidspensjonering ikke bifalt 
- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I , 3; TRYGDER 
(1994- 95) Il, 8. 
skr.spm. fra Eva Lian- se (1996-97) Dok. 15, spm. 4. 
skr.spm. fra Kristin Halvorsen om tiltaksgarantien for - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 159. 
sosialkontorers behandling av - se SOSIAL VESEN 
(1996-97) lll , 2. 
tilbud om arbeidsmarkedstiltak for - se SYSSELSETTING 
(1996- 97) IV, l. 
tiltak for- se SYSSELSETTING (1995-96) Ill, 9. 
tiltaksgaranti og dagpenger - se SYSSELSETTING 
(1996-97) Il, 6. 
tiltakstilbud og godtgjørelse etter andre dagpengeperiode 
se SYSSELSETTING (1996-97) lll, 3. 
utvikling i antallet - se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 
4. 

Langtidsplan for det sivile beredskap 1995-98 - se SIVIL
FORSVAR (1994-95) Il, l. 
for Forsvaret, forslag om framskynding av en ny- se FOR
SV AR (1994-95) Il , 4 . 

Langtidsprogrammet 1994-97 - se REGJERINGEN 
(1993-94) Il, 9. 
forbruksvekst og bærekraftig utvikling - se REGJERIN
GEN (1993 - 94) Ill, l og 2. 

Langtidsprogrammet 1998-2001 - se REGJERINGEN 
(1996- 97) Il, 30 og Ill , 9. 
omtale av Forsvaret- se REGJERINGEN (1996-97) Ill, 
10. 

Langøya, oppfølging av konsesjonsbestemmelser for NOAHs 
dnft - se FORURENSNING (1993-94) Ill , Il. 

Larsson, Hjalmar, skriv med krav om riksrett - se STATS
FORFATNING (1996-97) IV, l. 

Larvik, apotekutsalg- se HELSEVESEN (1994-95) lll , 13 . 
Larvik kommune, pålegg om utbygging av kloakkrenseanlegg 

- se KOMMUNER (1993 - 94) Ill, 7. 
Laserfartsmålerutstyr, :feilmåling ved bruk av - se VEGTRA

FIKK (1995-96) Ill, 9. 
Laservåpen, norsk tilslutning til protokoll om blindende - se 

FORSVARSMATERIELL (1996-97) Il, 3. 
Lassbærere for tømmer, fritak for investeringsavgift - se 

STATSBUDSJETTET (1996 - 97) I, 31; SÆRAVGIFTER 
(1996 - 97) I, l. 

Lassung-saken- se TRYGDER (1994-95) Ill, 9. 
Lastebiler, fritak for investeringsavgift - se SÆRAVGIFTER 

(1993-94) I, 2. 
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Lastebilnæringen, avgiftsbelastning og konkurranseforhold -
se SÆRAVGIFTER (1996-97) Il, 2. 
avgiftsreduksjon for tyngre kjøretøyer (forslag bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
konkurransevilkår- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
l, 27; VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, 4. 
straffereaksjoner mot norske og utenlandske sjåfører ved 
trafikkforseelser- se VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, 9. 

Latin-Amerika, nedlegging av NRK-kontor i - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995-96) Ill, 5. 
utvikling i forhold til WTO-avtalen og menneskerettigheter 
-se ØKONOMISK SAMARBEID (1996-97) Ill, 8. 

Latvia, overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning- se 
SKATTEAVTALER (1993-94) Il, l. 
ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-landene og 
-se TRAKTATER (1995-96) Il, 7. 
tilbaketrekking av russiske styrker - se UTENRIKSSA
KER (1993-94) lll, 3. 

Lav, barskogvern pga. sjeldne arter - se NATURVERN 
(1996-97) Ill, 13. 

Lavalder, den kriminelle, forslag om senking - se STRAFFE
LOVGIVNING (1993-94) Il, 2; (1996- 97) IV, 2. 

LDK, uttalelse fra ambassadør Bøgh om at kosovoalbanske 
flyktninger blir bedt om å vende hjem av - se INNV AND
RERE (1993-94) Ill, 11. 

Ledang, Ola Kai, utvalgsleder- se KUNST (1996-97) Il, l. 
Lederlønninger i Den norske Bank- se BANKER (1995 - 96) 

Ill, 3. 
i næringslivet- se LØNN (1995-96) 111, 9. 
i SND- se LØNN (1995 - 96) Ill , 10. 
i staten, avvikling av system- se LØNN (1995-96) Ill, 2. 
i staten, evaluering av ordningen - se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1996- 97) I, l. 
i staten, forslag om gradvis avvikling av nytt system - se 
LØNN (1995-96) Il, 2. 
i staten, offentliggjøring av fallskjermavtaler - se LØNN 
(1995-96) Ill, 6. 
i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - se LØNN 
(1994-95) Ill, 14. 
i Telenor AS- se LØNN (1994-95) Ill, 6. 
lønnsøkning for adm. dir. i Telenor- se LØNN (1995- 96) 
Ill, 8. 
praksis med opsjonsavtaler i næringslivet - se LØNN 
(1993-94) Ill, 3. 
sikring av moderasjonslinjen- se LØNN (1994-95) III , 9. 

Lederstillinger i det offentlige, systemet for utnevnelser - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 8. 
i skoleverket, rekrutteringsproblemer - se SKOLER 
(1994-95) Ill, 17. 
kartlegging av kvinners andel - se LIKESTILLING 
(1995-96) I, l. 
kvinneandel i statseide bedrifter - se LIKESTILLING 
(1996 - 97) Ill, 9. 

Legdommerutvalg, hensyn til etnisk opprinnelse ved sammen
setning av- se DOMSTOLER (1994-95) Il, 5. 

Legefordelingsutvalget, anmodning om å sikre dekning ved 
spesialsykehus og å vurdere utvalgets hensiktsmessighet -
se HELSEVESEN (1996- 97) I, l. 

Legehjelp, budsjett - se HELSEVESEN (1993-94) I, l; 
(1994- 95) I, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
egenbetaling, økning- se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 
21; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
endr. budsjett - se HELSEVESEN (1993-94) Il, l; 
(1994-95) Il, 4; (1995 - 96) Il, 2; (1996-97) Il, 3. 

Legeloven, endr. i - se HELSEPERSONELL (1994-95) IV, l. 
Legemiddelkontrollen, budsjett - se HELSEVESEN 

(1993-94) I, l ; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 

Legemiddelloven, endr. - se HELSEVESEN (1994-95) IV, l; 
(1996-97) IV, l og 2; RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 

Legemidler - se Medisiner. 
Leger, arbeidskraftkanalisering til offentlig legetjeneste - se 

HELSEPERSONELL (1996-97) l, l. 
avtale om driftstilskudd og takster - se HELSEPERSO
NELL (1993 - 94) Il, l; (1994-95) Il, 5. 
forhold mellom offentlig og privat praksis - se HELSE
PERSONELL (1995 - 96) Ill, 6; (1996-97) Ill , 7. 
forslag vedr. spesialistutdanningen - se HELSEPERSO
NELL (1994- 95) Il, 4. 

i kommunehelsetjenesten, reservasjon mot å henvise til 
abort m.v.- se HELSEPERSONELL (1994-95) Ill, 4. 
konsekvenser av spesialisering blant - se HELSEPERSO
NELL (1995-96) Ill, 11. 
m.m., omlegging av finansieringsordning for privatprakti
serende (ikke bifalt)- se HELSEPERSONELL (1994- 95) 
l, l. 
medisinsk virksomhet ved siden av sykehusjobb- se HEL
SEPERSONELL (1993 - 94) Ill, 5; (1994-95) Il, l og Ill , 
5; (1996-97) Ill, 5 og 14. 
pålegg om å jobbe mindre pga. dyrt lønnsoppgjør - se 
HELSEPERSONELL (1996- 97) Ill, 13. 
skriv fra Buskerud fylkeskommune om personellmangel 
se HELSEPERSONELL (1995-96) Il, 2. 
som vil arbeide i Norge, krav om norskkunnskaper til uten
landske- se HELSEPERSONELL (1993 - 94) Ill, 9. 
spesialistgodkjennelse for utenlandske - se HELSEPER
SONELL (1996-97) Ill, 8. 
spesialistutdanning- se HELSEPERSONELL (1996- 97) 
Ill, 6; SYKEHUS (1996-97) 11, 6. 
spesialistutdanning i revmatologi - se HELSEPERSO
NELL (1996- 97) Ill, 15. 
trygderefusjon for privatpraktiserende - se HELSEPER
SONELL (1996-97) Ill, 3. 
turnustjeneste, ny tilskuddsordning samt forslag om flere 
plasser (bifalt) - se HELSEPERSONELL (1996-97) I, l . 
urettmessig tilegnelse av trygderefusjoner - se HELSE
PERSONELL (1993-94) III , 2. 
uten avtale, konsekvenser av refusjonsvedtaket - se HEL
SEPERSONELL (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l. 
uten driftsavtale, bortfall av trygderefusjon - se HELSE
PERSONELL (1996-97) IV, 2. 
utskriving av falske trygderegninger - se HELSEPERSO
NELL (1996-97) Ill, 2. 
vaktordninger for - se HELSEPERSONELL (1995 - 96) 
Ill, 4. 

Legespesialistutdanning, forslag vedr.- se HØGRE UTDAN
NING (1994- 95) Il, 16. 

Legetjeneste i kommunene og fastlegeordning - se HELSEVE
SEN (1996-97) 11, 15. 

Legeutdanning i utlandet- se UTDANNING (1996-97) Il, 7. 
Legevakt, flyttmg fra Falken til Grimstad sykehjem- se HEL

SEVESEN (1993-94) Ill, 3. 
Legevakttjeneste, blålys på privat kjøretøy - se HELSEVE

SEN (1996-97) Il, 19 og Ill, 8. 
innstramming i legers bruk av drosje - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l. 

Leiksett, Kåre E., utvalgsleder - se STRAFFELOVGIVNING 
(1994-95) IV, 2. 

Leirdueskyting, reduksjon av blyhaglbruk- se NATURVERN 
(1996-97) Ill, 4. 

Leirskolelærere, tilskudd til lønn 1994- se GRUNNSKOLE 
(1993-94) I, l. 

Leirskoler, ev. innlemmelse av øremerket tilskudd i utgiftsu
tjevnende tilskudd - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1995-96) I, 2. 
tilskudd - se GRUNNSKOLE (1994-95) I, l; (1995-96) l, 
l. 

Leka kommune sender skriv vedr. Frankrikes kjernefysiske 
prøvesprengninger på Mururoa-atollen - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 2. 

Lekeplasser, nedleggingsplaner pga. nye utstyrsforskrifter - se 
BARN (1996- 97) Ill, 6. 

Lekkasjer før framleggelse av velferdsmeldingen - se MAS
SEMEDIER (1994-95) Ill, 5. 

Lektere, havarier knyttet til norsk steineksport- se SIKKER
HET TIL SJØS (1994-95) III, 5. 

Lensmannsetaten, budsjett 1994 og admini~trativ samordning 
under ~litimesteren- se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1993 - 94) I, l. 
forslag om bev. til undervisning i regi av PedLog (bifalt)
se SYSSELSETTING (1996-97) I, l. 
nye kontorstillinger samt stipendordning for økt rekrutte
ring i utkantdistrikter- se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1995-96) I, l; (1996-971 I, l. 
organisering - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1996-97) 11, 7. 
pga. dårlig syn- se GRUNNSKOLE (1996- 97) Ill, 16. 
redusering av antall distrikter- se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1994-95) Ill, 18. 
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septralisering i Romerike politidistrikt - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994- 95) Ill, 19. 
utrykningsnekt~lse for lensmannen i Sande i Vestfold - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill, 25. 
vakanse i Reqnebu og sammenslåing av kontorer - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996 - 97) Ill, 11. 
vakttjeneste og opprettholdelse av siyile gjøremål etter om
organisering - se POLITI OG PAT ALE MYNDIGHET 
(1995-96) Ill, l. o 

Lensmannsloven, endr. i - se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1994- 95) IV, 4. 

Leppe/ganespalte, behandling ved regionsykehuset i Tromsø
se SYKEHUS (1995 - 96) Ill , l. 

Lerche, Christian, utredning om smittevernlovgivning - se 
FOLKEHELSE (1993 - 94) IV, l. 

Lese- og skrivevansker, bev. til undervisning i regi av PedLog 
-se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 26. 

Leseferdigheter, bedring av norske skolebarns skrive- og - se 
GRUNNSKOLE (1993-94) Ill, 5. 
forslag om å utvide innkjøpsordning for voksenlitteratur -
se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) Il, l. 

Lesja kommune, samlokalisering av ligningskontorer i Dovre 
og- se SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) Ill, 9. 

Leteboring i nordlige havområder, oljevernberedskap langs 
kysten - se OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 3. 

Lettbrus, bruk av søtningsstoffet aspartam i - se FOLKE
HELSE (1993 - 94) Ill, 6 . 

Levahn Industrier i Oslo, nedleggelse av - se INDUSTRI 
(1995-96) Ill, 9. 
sikring av arbeidsplassene ved Oslo-bedriften - se SYS
SELSETTING (1993-94) Ill, Il. 

Levekostnadsberegninger for ulike husholdningstyper - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) l , 2 og 27. 

Levekår for ungdom, bedre - se SOSIAL VESEN (1993 - 94) fl , 
4. 
og boforhold i storbyene- se KOMMUNER (1994- 95) Il , 
10. 
forslag om handlingsplan for Oslo indre øst - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) I, 2. 
forslag om handlingsprogram for Oslo indre øst - se KOM
MUNER (1995-96) Il , 21. 
interpellasjon om å motvirke økte ulikheter - se SOSIAL
VESEN (1995 - 96) Il , 3. 

Levekårsutvalget, innstilling fra - se KOMMUNER 
(1994-95) Il, 10. 
oppfølging av utredning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993 - 94) l , 2. 

Levevilkår i Agder-fylkene - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993 - 94) III, 4. 

Lex El Jucan, forslag om endr. i foreldelsesloven- se SIVIL
LOVGIVNING (1993 - 94) IV, 2. 

Libanon, avslutning av norsk engasjement i - se FN-STYR
KER (1995-96) Ill , 4. 
FN-styrken i - se FN-STYRKER (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l. 
norsk protest mot Israels angrep på - se UTENRIKSSA
KER (1995 - 96) III, 20. 

Lier, bompenger, skr.spm. fra Hallgrim Berg om takstøkning
se (1996-97) Dok. 15, spm. 43 . 

Lier kommune, kompensasjonstiltak pga. El8-bom- se VEG
VESEN (1996-97) Il, 6. 
støyskjerming langs El8 - se VEGVESEN (1994 - 95) Ill, 
7. 

Lierbommen, finansiering av kompensasjonstiltak i Lier - se 
VEGVESEN (1993 - 94) Il, 3. 

Lierne kommune, støtte til bønder ved omlegging til melkepro
duksjon pga. rovviltskader- se NATURVERN (1993-94) 
Ill, 19. 

Lignings-ABC, forslag om uavhengig gjennomgang - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1995 - 96) Il, 3. 

Ligningskontorer, beskatning av mastemontørers diettgodtgjø
relse - se SKATTEADMINISTRASJON (1996 - 97) Ill, 4. 
formalia vedr. melding om vedtak til til skattyter - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) Ill, 7. 
forslag om bortfall av rentekrav ved restskatt ilagt etter 
saksbehandlingsfeil - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1995-96) Il , l. 
kontroll av grunnlagsdata ved forenklet selvangivelse - se 
RJKSREVISJONEN (1993-94) Il, 4. 
praktisering av delingsmodellen og overgangsregler for 

vurdering av varelager- se SKATTEADMINISTRASJON 
(1994-95) Il, 3. 
praktisering av ulike behandlingnivåer - se SKA TTEAD
MINISTRASJON (1996-97) 11, 10. 
samlokalisering av Dovre og Lesja - se SKA TTEADMI
NISTRASJON (1996-97) Ill , 9. 

Ligningsloven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
endr. i- se POST (1994-95) IV, l. 
endr. i - se RETTSVESEN (1996- 97) IV, 4. 
endr. i - se SKATTEADMINISTRASJON (1993-94) IV, l 
og 2; (1994-95) IV, l og 2; (1995-96) IV, l og 2. 
endr. i - se SKATTER (1994- 95) IV, 5; (1995-96) IV, 2; 
(1996-97) IV, 2, 4, 8, 9 og Il. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
oppretting av lovtekst- se SKATTER (1993-94) IV, l. 
straffeskatt for innlevering av databehandlet selvangivelse 
på irregulært skjema - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32 . 

Ligningsnemnder, partipolitisk inhabilitet - se SKA TTEAD
MINISTRASJON (1996 - 97) Ill, 6. 

Likbrenningsloven, oppheving av- se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) IV, 1. 

Likelønn, forslag om kvinnelønnspott til minste1ønnsheving i 
stat og kommune- se LØNN (1995 - 96) l, l. 
forslag om tiltak for å oppnå- se LØNN (1994-95) Il, 5. 
i offentlig sektor, forslag fra RV om en plan for - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l. 
tiltak for å oppnå - se LØNN (1995 - 96) III, 4 og 5; 
(1996-97) Ill , 2. 

LIKESTILLING . ................. .... .... 382 
Likestillingsloven, gyldighet innenfor Kirken - se LlKESTIL

LING (1996- 97) III, 11. 
Likestillingsombudet, budsjett - se LIKESTILLING 

(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) l, l ; (1996- 97) I, 
l. 
forslag om stortingsoppnevning - se LIKESTILLING 
(1996-97) Il, 3. 

- kvinnedominerte yrkesgrup~ers lønn ved et EU-medlem
skap- se LIKESTILLING (1994-95) III, l. 

Likestillingsrådet, budsjett- se LlKESTILLING (1993 - 94) I, 
l; (1994- 95) l, l; (1995 - 96) I, l ; (1996 - 97) I, l. 
nedleggelse av - se LIKESTILLING (1996- 97) IV, l. 
ny organisasjonsmodell - se LIKESTILLING (1996- 97) 
Ill , 8. 
omorganisering til Kompetansesenter for likestilling - se 
LIKESTILLING (1996- 97) Il , 6. 
rapport om alarmbeskyttelse for voldsutsatte kvinner- se 
LlKESTILLING (1996- 97) III, 2. 

Liland, Per Kristian , forslag om erstatning- se RETTSVE
SEN (1994-95) Il , 2. 
forslag om granskingskommisjon i forbindelse med justis
mordet - se RETTSVESEN (1994-95) Il, 7. 

Lillehammer, etterbruk av OLs pressesenter til utdanningsfor
mål -se HØGSKOLER (1995-96) III, 2. 
overføring av postsortering til Hamar - se POST 
(1995-96) Ill, l. 

Lillehammer Bys Malerisamling, driftsstøtte mars 
1994-1.1.95- se KUNST (1993-94) Ill , 5. 

Lilleholt, Kåre, utvalgsleder- se HAVBRUK (1995-96) Il, l; 
BOLIGBYGGING (1996-97) IV, 3. 

Lillesand kommune sender uttalelse om Frankrikes og Kinas 
atomprøvesprengninger- se KOMMUNER (1995-96) Il, 
6. 
kjøp og bruk av eiendommen Kviviga til fritidsformål- se 
LANDBRUK (1993-94) Ill, 8. 

Lillestrøm, forslag om å legge Gardermobanen i tunnel - se 
JERNBANER (1994- 95) Il , 6. 
støyskjerming for Gardermobanen- se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 15. 

Lindemann, Rolf, overlege dr. med. , brev om gravide rusmid
delmisbrukere- se SVANGERSKAP (1994- 95) IV, 2. 

Lindesnes, statsstøtte til bygging av renseanlegg i kommuner 
vest for- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 13. 

Lindøy skule, sammenslåing med Senter for atferdsforskning -
se SPESIALSKOLER (1994-95) Ill , l. 
Senter for leseforskning og Senter for atferdsforskning, 
organisasjonsmodell- se SPESIALSKOLER (1994- 95) I, 
l. 

Lions Quest Foundation, økonomisk støtte til rusmiddelunder-
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visningsprogram - se GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 6; 
(1995-96) I, l; (1996- 97) l , l. 

Lions Røde Fjær-aksjon, manglende deltakelse fra regjerings
hold i TV2-sending- se KRINGKASTING (1994-95) Ill, 
4 . 
økonomisk side ved TV2s deltakelse i - se KRINGKAS
TING (1994-95) Ill, 5. 

Lisenspenger til NRK - se Kringkastingsavgift. 
Lisensproduksjon i Tyrkia av norske forsvarsprodukter - se 

UTENRIKSHANDEL (1994-95) Ill, 13 og 14. 
Lista flystasjon, avvikling som militært etablissement - se 

FORSVAR (1993 - 94) Il, 9. 
militær flytrafikk- se FORSVAR (1994-95) Ill, 10. 
sivil utnyttelse av etablissementet - se FORSVAR 
(1994-95) Il, 9. 

Listepasientsystem, lov om forsøk i kommunehelsetjenesten -
se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Litauen, ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFT A-lan
dene og- se TRAKTATER (1995-96) Il, 14. 

Livrenteforsikring, beskatning- se SKATTER (1994-95) IV, 
2. 

Livsforsikring, flyttereglene i - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) l , 27. 
for personer med særlig risikovurdering - se STATSBUD
SJETTET (1994- 95) l, 27. 

Livsrett og Menneskeverd, bevilgninger til informasjonsar
beid mot uønskede svangerskap - se SVANGERSKAP 
(1994-95) Ill, 5. 

Livssynsundervisning, ny læreplan for grunnskolen - se 
GRUNNSKOLE (1995 - 96) Il, 2 og 5. 

- ny ordning - se GRUNNSKOLE (1996-97) IV, l. 
Liv og menneskeverd, forslag til ny grunnlovsbestemmelse om 

vern om- se SVANGERSKAP (1994- 95) Il, 2. 
LKAB, omorganisering av malmtransporten på Ofotbanen - se 

JERNBANER (1995-96) Il , 5. 
Lobbyvirksomhet og informasjonsrådgivning - se STORTIN

GET (1996 - 97) 11, 14. 
Lobotomerte, billighetserstatninger og henstilling vedr. utkast 

til lov om erstatning til- se BILLIGHETSERSTATNIN
GER (1994 - 95) Il, 5. 
billighetserstatninger til - se BILLIGHETSERST A TNIN
GER (1995-96) Il, l og 2. 
erstatning på generelt grunnlag - se HELSEVESEN 
(1995-96) Il, 11 og 12 og Ill, 9. 

Lofoten, fastlandsforbindelse, uttalelse fra Evenes kommune -
se VEGVESEN (1996- 97) Il, 5. 
planarbeid og framdrift for fastlandssambandet - se VEG
VESEN (1994-95) Il, 7. 

Lofotmuseet på Borg, bev. til - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Logopeder, anmodning vedr. økt utdanningskapasitet - se 
ELDREOMSORG (1996-97) Il, 5. 
opprettholdelse av trygderefusjon for behandling hos - se 
HELSEPERSONELL (1994-95) l, l. 

Lokal næringsutvikling, budsjett- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; 
(1996-97) l, l. 
endr. budsjett 1993 - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) Il, 2. 

Lokalfjernsyn, forslag om tildeling av ekstra konsesjoner - se 
KRINGKASTING (1995-96) Il, 3. 
forslag om videreformidling av organisasjonenes sendinger 
på NR.K.-2- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
forslag vedr. videreformidling av satellittsendte program
mer- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 4. 
konsesjon til kristne organisasjoner- se KRINGKASTING 
(1996-97) Ill, 5. 
konsesjonstildeling i Oslo - se KRINGKASTING 
(1995-96) Ill, 3; (1996-97) Ill, 2 og 3. 
omtale i melding om kringkasting og dagspresse - se 
KRINGKASTING (1994-95) Il, l; (1996-97) Il, l. 
samarbeid med sentral nettverksleverandør- se KRING
KASTING (1996-97) Ill, 7. 
stortingsmelding om- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 
2. 
stortingsmelding om eierskap i - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il, 3. 
stortingsmelding om samarbeid med sentrale programleve
randører- se KRINGKASTING (1995-96) Il, l. 

LOKALFORVALTNING ...... . ....... . . .. 386 
Lokomotiver, gevær til bruk ved dyrepåkjørsler - se JERN

BANER (1996- 97) Ill, 12. 
mangelfull merking av bremsesystemer- se JERNBANER 
(1994- 95) Ill, 6. 

Lommeregnere i videregående skole - se SKOLER (1994-95) 
Ill, 2. 

Longva, Svein, Levekårsutvalgets utredning - se ST A TSBUD
SJETTET (1993 - 94) l, 2. 
utvalgsleder- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 

Longva-utvalget, oppfølging av innstilling - se FAMILIE 
(1996-97) Il, 5. 

Longyearbyen skole, startbev. 1994 til gymnastikksal - se 
STATSEIENDOMMER (1993-94) I, 2. • 

LOOC, etterlønnsavtaler for ansatte i - se ARBEIDSVILKAR 
(1993 - 94) III, 8. 

Loran-C, bev. 1994 til utbygging - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1993-94) l, l. 
budsjett - se SIKKERHET TIL SJØS (1995 - 96) I, l; 
(1996-97) I, l. 
budsjettering av utgifter - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il , 6. 
kontroll og vedlikehold av - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1993-94) Ill, l. 
stasjon i Bø i Vesterålen, bev. 1995 til interimsløsning- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) Il, 2. 
stasjon i Bø i Vesterålen, drifts- og vedlikeholdssenter - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1994- 95) I, l. 

Losby Gods i Lørenskog, skr.spm. fra Paul Chaffey - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 68 og 128. 

Losgebyr og losplikt, dispensasjon fra regelverk for Stavanger 
havn- se HAVNEVESEN (1994-95) Ill, 2. 
nye prinsipper for- se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) 
Il, 2. 

Losgebyrer - se SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) l, l ; 
(1996-97) I, l. 
100 pst. dekning av utgifter ved lostjenesten- se SIKKER
HET TIL SJØS (1995-96) Il, l. 
adgang til å ilegge tilleggsgebyr - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1996- 97) IV, l. 
en bred beskrivelse - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Il, 6. 
forslag om gjennomgang og evaluering av nytt system 
(bifalt} - se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 

Los1oven, endr. i- se SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) IV, l. 
forslag fra samferdselskomiteen om en gjennomgang av 
praktiseringen (ikke bifalt)- se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Il , l. 

Lostjenesten, budsjett- se SIKKERHET TIL SJØS (1993 - 94) 
I, l ; (1994- 95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996- 97) I, l. 

- en bred beskrivelse - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Il, 6. 
e~dr. budsjett - se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) Il, 
4, (1995-96) Il, l. 

LOTTERI OG SPILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
Lotteriavgift, budsjett- se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, l ; 

(1994-95) l, l; (1995-96) l , 3. 
Lotteriloven, forenkling for lokale lotterier- se LOTTERI OG 

SPILL (1994-95) Ill, 4. 
praktisering overfor humanitære organisasjoner - se LOT
TERI OG SPILL (1996-97) Ill, l. 

Lov om beskyttelse av undersjøiske telegrafkabler utenfor 
de territoriale farvann, endr. i- se SJØFART (1995-96) 
IV, 3. 

Lov om endring i kommunal inndeling, forslag om endr. i -se 
KOMMUNER (1995-96) IV, 2 . 

Lov om erverv og bortfrakting av skip, oppheving av - se 
SJØFART (1995-96) IV, l. 

Lov om kompensasjon for merverdiavgift pi matvarer, opp
heving av lov - se MERVERDIAVGIFT (1995-96) IV, l. 

Lov om lovvalg i forsikring, endr. i - se FORSIKRING 
(1996-97) IV, l. 

Lov om medisinsk bruk av bioteknologi - se SV ANGER
SKAP (1993-94) IV, 2. 

Lov om merking av forbruksvarer, utvidelse til å omfatte 
andre varer enn forbruksvarer- se FORBRUKERSAKER 
(1995 - 96) IV, 2. 

Lov om offentlig støtte, endr. i - se VERFTSINDUSTRI 
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(1995-96) IV, l. 
Lov om regulering av bygge- og anleggsvirksomheten - se 

BYGNINGSVESEN (1995-96) IV, l. 
Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold, tvangsmid

ler mot lovstridige virksomheter - se HUSDYRBRUK 
(1995-96) IV, 2. 

Lov om tilsattes representanter i offentlig virksomheters sty-
. rende organer, endr. i- se STATSBEDRIFTER (1996-97) 

IV, l. 
Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner -

se FREDSARBEID (1995-96) IV, l. 
Luanda, Angola, opprettelse av ambassade - se UTENRIKS

SAKER (1996-97) li, 7. 
Luftambulansetjeneste, flytting av fly fra Brønnøysund til 

Værnes- se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 7. 
legebemanning ved ambulanseflyet i Nord-Norge - se 
HELSEVESEN (1993-94) Ill, 5. 
ny helikopterbase for Buskerud, Telemark og Oppland- se 
HELSEVESEN (1993-94) l, l. 
tilskudd til helsepersonell- se HELSEVESEN (1994-95) 
I, l. 

LUFTFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
Luftfarten, nye rammebetingelser for - se ST A TSBUDSJET

TET {1993-94) I, 2. 
Luftfartsavgifter- se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27 . 
- som mtljøpolitisk virkemiddel - se FORURENSNING 

(1995-96) Il, 5. 
- nivå i Norge og EU- se LUFTFART (1996-97) Ill, 8. 
Luftfartsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

endr. i- se POST (1996-97) IV, 2. 
endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 

Luftfartsverket, brudd på forvaltningsloven ved saksbehand
ling- se LUFTFART (1993-94) Ill, 3. 
budsjett- se LUFTFART (1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 
budsjett samt utskilling av Luftfartsinspeksjonen - se 
LUFTFART (1995-96) l, 1; (1996-97) l, l. 
ekspropriasjon av eiendom uten kompensasjon - se LUFT
FART (1995-96) III, l l. 
endr. budsjett 1995- se LUFTFART (1994-95) Il, 5. 
gebyrøkning bl.a. for fornyelse av flygersertifikat - se 
LUFTFART (1993-94) Ill, 10. 
glykolutslipp i Lysakerfjorden - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 14. 
henstilling om drivstoffleveranseansvar ved statlige fly
plasser- se LUFTFART (1996-97) Il, 10. 
lån til grunnerverv- se STATSLÅN (1993-94) l, l. 
revidert budsjett 1994- se LUFTFART (1994-95) Il, l. 
varsel om reduserte åpningstider ved flyplasser pga. flyge
lederkonflikten- se LUFTFART (1993-94) Ill, l. 

Luftfartøyer, Avtalen om handel med sivile- se ØKONO
MISK SAMARBEID (1994-95) Il, l. 

Luftforsvaret, budsjett - se FORSVAR (1993-94) l , l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 1. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
flyteknikeres avgang til det sivile - se FORSVAR 
(1996-97) Ill, 7. 
mulig flygerflukt pga. strid om avlønning- se MILITÆRT 
PERSONELL (1995-96) III, l. 
organisasjonsendringer- se FORSVAR (1993 -94) Il, 10. 
overflyging av reinsdyr- se FORSVAR (1996-97) Ill, 5. 
skr.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Regionfelt Østlandet 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 136. 
treningsangrep på sivile fly- se FORSVAR (1996-97) Ill, 
6. 

Luftforsvarets tekniske befalsskole, opptaksøkning - se 
MILITÆRT PERSONELL (1995-96) I, l. 

Luftforsvarsmuseum, behandling av 35 fly som ikke skal til -
se FORSVAR (1993-94) III, 7. 
Bodø, dekning av tilskudd- se FORSVAR (1994-95) Il, 2; 
(1996-97) l, l. 
Bodø, flytting av flyet Gloster Gladiator - se FORSVAR 
(1993-94) Ill, 5. 
Bodø, ivaretakelse og utstilling av fly som ikke flyttes til
se FORSVAR (1994-95) 11, 5. 

Luftforurensning, overvåkingssystem for- se FORURENS
NING (1994-95) III, 25. 
varslingssystem i belastede byer, forslag (bifalt) - se FOR-

URENSNING (1994-95) l, l. 
Lukkede studier, åpning av - se STATSBUDSJETTET 

(1994-95) Il, 12. 
Lulesamisk museum, bev. 1996 - se KULTURVERN 

(1995-96) l, 1. 
forslag om- se KULTURVERN (1994-95) I, l. 

Lulesamisk senter, Tysfjord, bev. 1994 - se KULTUR 
(1993-94) l, 2. 

Lund, Bernt H., utvalgsleder- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
Lund-kommisjonen, administrativt opplegg for avgradering av 

rapport fra - se STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, Behandlingsmåten, sak 22. 
avgradering av rapport fra- se STORTINGET (1995-96) 
Il, 9. 
avvisning av spørretimespørsmål med henvisning til komi
tebehandling av rapport fra - se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, Behandlingsmåten, sak 24. 
forslag om overføring av materiale fra Nygaard Haug
utvalget- se STORTINGET (1993-94) Il, 13. 
kontroll med etterretningstjenestens regnskaper - se 
STORTINGET (1995-96) Ill, 3. 
lekkasjer fra overvåkingspolitiet i Furre-saken- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 8. 
lovhjemmel for rettslig avhør - se STORTINGET 
(1993-94) IV, l. 
opplegg for behandling av rapport fra- se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN, Behandlingsmåten, sak 20. 
oppnevning av og mandat for en granskingskommisjon- se 
STORTINGET (1993-94) Il, 8. 
oppreisning til personer som har lidd urett pga. ulovlig 
overvåking- se STORTINGET (1995-96) Ill, 2. 
oversendelse av rapport til komitebehandling - se STOR
TINGETS FORRETNINGSORDEN, Behandlingsmåten, 
sak 23. 
rapport fra- se STORTINGET (1996-97) Il, 21. 

Lundberg skog, makeskifte for grunneiere på Gardermoen- se 
SKOGBRUK (1996-97) Jll, 4. 
makeskifte for grunneiere på Gardermoen, skr.spm. fra Eva 
R. Finstad- se (1996-97) Dok. 15, spm. 120. 

Lundgaard, Hans Petter, lagdommer, utredning om pakkerei
selov- se REISELIVSNÆRING (1994-95) IV, l. 

Lungesyke, vurdering av Granheim lungesykehus og Glittre 
sanatorium- se SYKDOMMER (1993-94) Ill, 8. 

Lurøy kommune, oppgradering av fylkesvegfergesamband -
se VEGVESEN (1996-97) I, l. 

Lutvann, Forsvarets planer om utslipp av kjølevann i- se NA
TURVERN (1993-94) Ill, 14. 

Lutvann leir, kontorbygg, konst. antegnelser- se RIKSREVI
SJONEN (1996-97) Il, 13. 

Lydbøker- se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) I, 
2. 
behov i skoleverket - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1993-94) Ill, 3. 
bev. til Kristent Arbeid Blant Blinde- se BIBLIOTEK OG 
LITTERATUR (1996-97) I, 2. 
momsfritak for dramatikk definert som lydlitteratur - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; SÆRAVGIFTER 
(1995-96) I, l. 
momsfritak for parallellutgaver - se STATSBUDSJET
TET (1994-95) l, 27. 

Lyngheisenteret, bev. 1997 - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 

Lysakerfjorden, Luftfartsverkets glykolutslipp i - se FOR
URENSNING (1995-96) Ill, 14. 

Lysest~JI, Peder Martin, telefonavlyttingssak - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 17 og Ill, 9. 

Lysrørarmaturer, erstatning av PCB-holdige (forslag bifalt)
se ENERGI (1995-96) Il, 3. 

Lystbåtavgift, forslag om (ikke bifalt)- se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) l, 2. 

LysøY-sund, nedlegging av sildemelfabrikk - se FISKERIER 
(1995-96) Ill, 12. 
statlig støtte til industri i - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Ill, 6. 

Lærdalselva, anmodning om strakstiltak mot lakseparasitt- se 
NATURVERN (1996-97) I, l. 

Lærebedrifter, budsjett - se UTDANNING (1993-94) l, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
endr. budsjett - se UTDANNING (1993-94) Il, 2; 
(1995-96) Il, l; (1996-97) Il, 3. 
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skr.spm. fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt om tilskudd - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 89. 

Lærebøker, adgang for fylker til å drive utleie til elever - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) III, 7. 
behovet for lydbøker i skoleverket - se SKOLER 
(1993-94) Ill, 30. 
beregningsgrunnlag og finansiering, forslag om bredere 
omtale (bifalt) - se SKOLER (1995-96) Il , 17. 
finansiering 2.-10. klasse - se SKOLER (1996-97) Il, 20. 
i videregående skole, informasjon om Forsvaret- se SKO
LER (1994- 95) Ill, 12. 
i videregående s~oler som er delt mellom begge målformer 
-se VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) III, 5. 
ordningen med parallellutgaver- se SKOLER (1995-96) 
III, 5. 
til bosniske tlyktningbam- se SKOLER (1993-94) III, 3. 
tilgjengelighet på begge målformer - se SKOLER 
(1994-95) Ill, 22. 
tilknyttet Reform 97, bev. 1997- se STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 31 og Il, 28. 
tilknyttet Reform 97, forslag om å fremme nytt finansie
rings forslag (bifalt)- se SKOLER (1996-97) I, l og Il , 8. 
tilskudd - se SKOLER (1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; 
(1995 - 96) I, l ; (1996 - 97) I, l. 
utleie i videregående skole (forslag bifalt) - se SKOLER 
(1995-96) Il, lO. 
utleie i videregående skole - se SKOLER (1996- 97) Il, l. 

Lærekontrakt som alternativ opplæring utenom Reform 94 -
se UTDANNING (1994-95) IV, l. 

Læremidler for fremmedspråklige på nynorsk - se SKOLER 
(1994-95) Ill, 21. 
krav om objektiv fremstilling- se SKOLER (1994- 95) Il, 
2. 
ny læreplan for grunnskolen - se SKOLER (1995-96) Il, l. 
parallellutgaver - se SKOLER (1995-96) 1,1; (1996 - 97) l , 
l. 

Læreplan for grunnskolen, fag- og timefordeling- se SKOLER 
(1995-96) Il, 4. 
for grunnskolen, kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering- se SKOLER (1995-96) Il, 3. 
for grunnskolen, ny - se SKOLER (1995- 96) Il , l. 
ny utgave på nynorsk - se SKOLER (1993-94) Ill, 4. 

Lærere, ansvar for å motvirke mobbing - se SKOLER 
(1994-95) Ill, 18. 
beregning av kostnader ved arbeidstidsavtalen for - se 
SKOLER (1993-94) Il, 4. 
etterutdanning i fremmedspråk- se SKOLER (1996-97) 
Ill , 12. 
etterutdanning, budsjett - se SKOLER (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l ; (1995-96) l, l; (1996- 97) I, l. 
etterutdanning, økt hev. - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 
forslag om en melding om arbeids- og læringsmiljø - se 
SKOLER (1995-96) 11, 9. 
forslag om å lovfeste vurdering av kandidaters skikkethet 
(bifalt)- se SKOLER (1996-97) Il, 24. 
følger av protestaksjoner vedr. ny arbeidstidsavtale for- se 
SKOLER (1993 - 94) III , 14 og 16. 
kostnadsberegningsutvalget for arbeidstidsavtalen - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2. 
matematikkunnskaper - se SKOLER (1996-97) Ill , 10. 
styrking av undervisningskompetanse - se SKOLER 
(1994-95) Il, 6. 
tolking av ny arbeidstidsavtale - se SKOLER (1993-94) 
III, 11. 
Troms fylkeskommune sender uttalelse om forhandlings
ansvar for lærere- se SKOLER (1993 - 94) Il, l. 
uttalelser om forhandlingsansvaret for - se SKOLER 
(1993 - 94) Il, 2. 
ved AMO-septrene, arbeidsgiveransvar for - se AR
BEIDSVILKAR (1993-94) III, 17. 
virkemiddelordning for skoleverket i Nord-Norge, videre
føring- se SKOLER (1995-96) Il, 2. 

Lærerhøgskolen i Sogndal, hev. 94 - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l. 

Lærerhøgskoler, eksamensfri tak i kristendomskunnskap - se 
HØGSKOLER (1995 - 96) III, l. 

Lærerutdanning, melding om - se HØGRE UTDANNING 
(1996-97) Il , 12. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om Høgskolen i Tromsø- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 135. 

Lærerutdanningsloven, endr. i- se HØGRE UTDANNING 
(1994-95) IV, l. 
endr. i- se SKOLER (1995- 96) IV, l. 

Lærlinger, arbeidsgivers påvirkningsmulighet ved inntak av
se UTDANNING (1993-94) Ill, 6. 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om- se UTDANNING 
(1995-96) Ill, 8. 
bruk av AMO-midler ved ansettelse av- se UTDANNING 
(1993-94) Ill, l. 
budsjett - se UTDANNING (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l og 2; (1996-97) I, l ; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
dekning av bilbransjens kostnader til teoriundervisning i 
bilfag- se UTDANNING (1993-94) Ill, 8. 
endr. budsjett - se UTDANNING (1993-94) 11, 2; 
(1995 - 96) Il, l; (1996-97) Il, 3. 
faget trebåtbygging og Reform 94 - se UTDANNING 
(1993-94) III , 11. 
forslag om å gjeninnføre gjensidig prøvetid - se UTDAN
NING (1994- 95) Il, 6. 
i butikkfag, inntakskrav for - se UTDANNING (1993-94) 
Ill, 7. 
i Forsvaret, antallet- se FORSVAR (1993 - 94) Ill, 14. 
i gipsmakerfaget- se UTDANNING (1993 - 94) Ill, 12. 
kjønndiskriminering ved ansettelser i tradisjonelle guttefag 
-se UTDANNING (1996-97) Ill, 7. 
kompensasjon til fylkeskommuner for kostnader til opplæ
ringskontor og opplæringsringer- se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1995-96) I, 2. 
lærekontrakter for lite skolemotivert ungdom - se 
UTDANNING (1994-95) Ill, 5. 
læreplasser til VK Il yrkessjåfør - se UTDANNING 
(1994-95) Ill, 4. 
mindreforbruk av tiltaksmidler - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
på kontrakt under lov om fagopplæring, fritak for arbeids
giveravgift- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 11, 15. 
på kontrakt, oppheving av fritak for arbeidsgiveravgift- se 
SKATTER (1996-97) IV, 9; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
sammensetning av prøvenemnder - se UTDANNING 
(1995-96) Ill, 3. 
sekretariat for små og verneverdige fag i videregående opp
læring - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; 
UTDANNING (1996-97) I, l. 
særskilt tilskuddsordning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993 - 94) I, 34. 
tannteknikerutdanning- se UTDANNING (1995-96) III, 
2. 
tilskudd til opplæring i samisk husflid og håndverk, duodji 
-se UTDANNING (1993 - 94) Ill, 3. 
tilskudd til opplæringskontor - se UTDANNING 
(1995 - 96) Ill , 12. 
unntak fra krav til teoriopplæring - se UTDANNING 
(1995-96) IV, l. 
utdanningssystemet og tilpassing til næringslivet - se 
UTDANNING (1996-97) Il, l. 
videreføring av tilbud fra mekaniske bedrifter i Hordaland 
- se UTDANNING (1993-94) Ill, 2. 
VK2-elever i Reform-94- se UTDANNING (1996-97) Il, 
10. 

Lærlingmeldingen- se UTDANNING (1996-97) Il, 8. 
Lærlingordninger, forslag om mer praktisk rettet løp i videre

gående skole- se UTDANNING (1996-97) Il, 9. 
- forslag om styrking- se UTDANNING (1994-95) Il, 2. 

i offentlig sektor- se UTDANNING (1993-94) I, l og Ill, 
4; (1994- 95) I, l; (1995-96) l, l. 
interp. om situasjonen før innføring av Reform 94 - se 
UTDANNING (1993-94) Il, 4. 

Lærlingplasser, bruk av bevilgede midler til flere - se 
UTDANNING (1996-97) Ill, 3. 
for elever i VKII til fortrengsel for ordinært lærlinginntak
se UTDANNING (1996-97) Ill, 2. 
i fylkene, omfangskrav tilknyttet Reform 94, skr.spm. fra 
Øystein Djupedal - se (1996-97) Dok. 15, spm. 65. 
i tylkene, tilstrekkelig antall- se UTDANNING (1995-96) 
III , 5. 
i offentlig sektor, ubrukte midler- se LØNN (1993-94) Il, 
4. 
mulighet for krxssløp på VKI-nivå ved mangel på - se 
UTDANNING (1995-96) Ill, l. 
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oppnåelse av måltallet i Reform 94 for antall - se SKOLER 
(1995-96) Ill, 4; UTDANNING (1996-97) Il, 2. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om stimuleringstilskudd - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 137. 
tiltak for å skape flere- se UTDANNING (1995-96) Ill, 
13. 
vurdering av manglende måloppnåelse og nye tiltak (for
slag bifalt)- se UTDANNING (1996-97) l, l. 

Løcben-utvalget, revisjon av tolloven - se TOLL (1993-94) 
IV, l. 

LØNN ............ . ........ . .............. 400 
Lønn, fanger fra siste verdenskrig, skr.spm. fra Sigurd Manne

råk - se (1996-97) Dok. 15, spm. 32. 
Lønning Il-utvalget, behandlingsgaranti for pasienter - se 

HELSEVESEN (1996-97) III, 32. 
oppnevnelse av representanter for pasientorganisasjonene 
(forslag bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 
15. 

Lønnskommisjon for stortingsrepresentanter og Regjeringens 
medlemmer, innstilling fra- se LØNN (1996-97) Il, l. 
for stortingsrepresentanter og Regjeringens medlemmer, 
etablering av en uavhengig- se LØNN (1995-96) Il, 9. 

Lønnskrav ved konkurs, budsjett- se LØNN (1993-94) l, I; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
endr. budsjett 1995- se LØNN (1995-96) Il, 3. 

Lønnsnemndbehandling av arbeidskonflikt i forbindelse med 
tariffrevisjonen - se LØNN (1994-95) IV, 3 og 4. 
av arbeidstvist- se LØNN (1996-97) IV, l. 
av arbeidstvist mellom Norsk Politiforbund/Lensmannseta
tens landslag og staten, forslag om- se LØNN (1994- 95) 
IV, l. 

Lønnsoppgjør 1993 og 1995, dekning av utgifter i 1996 - se 
HELSEVESEN (1995-96) l, 2. 
henstilling vedr. innretningen av framtidige - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 2. 
moderasjon på tross av store aksjeutbytter - se LØNN 
(1994-95) lll, 10. 
underbudsjettering se LOKALFORVALTNING 
(1996- 97) III, 3. 

Lønnstilskudd ved ansettelse av eldre langtidsledige - se SYS
SELSETTING (1996-97) Ill, 12. 

Lørenskog kommune, motstand mot Coca-Colas etablerings
planer- se LOKALFORVALTNING (1996- 97) Ill, 6. 
skr.spm. fra Paul Chaffey om Losby Gods- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 68 og 128. a 

Løsgjengerloven, endr. i- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1994-95) IV, 4. 

Løsøregjenstander, forkjøpsrett for det offentlige til gamle- se 
KULTURVERN (1996-97) Il, 2. 

Løysingsrettar, endr. i lov om- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
- lov om - se SIVILLOVGIVNING (1993-94) IV, 3; 

(1994-95) IV, l. 
Løyveordning for drosjer, endring av - se SAMFERDSEL 

(1993-94) Ill, 3. 
Lån i arbeidsforhold, endr. normalerentesats - se ST ATS-

BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. a 

Låne- og garantiprovisjoner - se ST A TSLAN ( 1993-94) I, l; 
(1994- 95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Låne- og tilskuddsordning for ungdom, tiltak for bedre - se 
DEN NORSKE STATS HUSBANK (1996-97) Il, 6. 

MJS Sjøveien, Statens qavigasjonsskolefartøy, avvikling av 
drift- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993 - 94) I, l. 

- avvikling og avhending - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1996-97) l, l. 
fortsatt drift- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
(1996-97) Il, 28; VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) 
Il, 3; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 

Maastricht-traktaten, forslag om omdeling til alle husstander 
-se EFTA/EU (1993-94) Il, 16. 
overgang til 3. fase i den økonomiske union- se EFTA/EU 
(1993 - 94) Ill, 44. 
tredje fase i den økonomiske og monetære union - se 
EFTA/EU (1993-94) Il, 9. 

Magesår, omlegging i refusjonsordning for medisiner - se 
HELSEVESEN (1995-96) Ill, 2. 

Magistadutvalget, oppfølging av utredninger - se STUDIE
FINANSIERING (1993-94) Il, l. 

Magnettomografer, høyere dekningsgrad- se HELSEVESEN 
(1993 -94) I, l. 
utstyring av flere sykehus med- se SYKEHUS (1993-94) 
Ill, 2. 

Maihaugen, hev. 1996- se KULTURVERN (1995-96) I, l. 
Mais, genmodifisering- se EFTA/EU (1996-97) Ill, 3; LAND

BRUKSPRODUKTER (1996-97) Il, 11. 
- norsk veto i EØS mot genmodifisert - se LANDBRUKS

PRODUKTER (1996-97) Ill, 6. 
Majak i Russland, transport av radioaktivt avfall fra Finland til 

-se FORURENSNING (1993-94) Ill, 4. 
Makedonia, oppheving av Hellas' blokade av - se UTEN

RIKSSAKER (1993-94) Ill, 9. 
Makeskifte, Gardermoen - se LANDBRUK (1996-97) Ill, 12; 

SKOGBRUK (1996-97) Ill, 4. 
Gardermoen, bindingstid ved - se LANDBRUK 
(1995-96) Ill, 3. 
Gardermoen, henstilling vedr. - se SKOGBRUK 
(1996-97) I, l. 
Gardermoen, skr.spm. fra Eva R. Finstad- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 120. 
mellom staten og grunneiere ved båndlegging av private 
arealer (forslag bifalt) - se SKOGBRUK (1995-96) I, l. 
ved barskogvern, forslag vedr. arealer til (bifalt) - se 
SKOGBRUK (1995 - 96) Il, 3. 

Makrell, kontroll med omsetning av - se FISKEOMSETNING 
(1994-95) III, 2. 

Makrelldumping i Nordsjøen- se FISKERIER (1993-94) Ill, 
3. 

Makrellfiske, skr.spm. fra Sigurd Manneråk om fangststopp -
se (1996-97) Dok. 15, spm. l. 

Maktfordelingsprinsipp, forslag om en domstolskommisjon -
se STATSFORFATNING (1995-96) Il , l. 

Maktkonsentrasjon, interp. om interessekonflikter som følge 
av statlig- se STATSFORVALTNING (1996-97) II, 3. 

Maktutredning, forskningens uavhengighet- se VITENSKAP 
(1996- 97) Ill, l. 
forslag om igangsetting av en (bifalt)- se REGJERINGEN 
(1996-97) Il, 2. 
mandat og retningslinjer for en ny - se REGJERINGEN 
(1996-97) lll, 16. 

Malangen, lokalisering av torpedobatteri til - se FORSVARS
MATERIELL (1996-97) Il, 4. 

Malawi, forvaltning av u-hjelp til - se UTVIKLTNGSHJELP 
(1996-97) Il, 6. 

Malmtrafikk, bibehold av rettigheter i tjenestemannsloven- se 
JERNBANER (1996-97) IV, 2. 

Malmtransport på Ofotbanen, omorganisering - se JERN
BANER (1995-96) Il, 5. 

Malvik-dommen, funksjonshemmedes rett til opplæring - se 
UTDANNING (1993-94) Il, 6. 

Mammografiscreening, hev. til prøveprosjekt - se FOLKE
HELSE (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1996-97) Ill, 2; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
nasjonalt tilbud, ev. igangsetting i 1998 - se FOLKE
HELSE (1996-97) I, l. 
prøvefylker- se FOLKEHELSE (1993-94) Ill, 2. 

Mandalselva, behov for kalking - se FORURENSNING 
(1993-94) Ill, 32. 

Mandela, Nelson, Nobels fredspris 1993 tildelt Fredrik W. de 
Klerk og, ref. S.tid. 249 (21.10.93) og vedlagt protokollen 

Mannskapsavlønningsprogram i Forsvaret- se FORSVAR 
(1995-96) III, 3. 

Maneower, utleie av sykepleiere - se SYSSELSETTING 
(1996-97) Ill, 19. 

Marco Polo l, vurdering av kjøp av satellitten- se TELEVER
KET (1993-94) Ill, 3. 

Mardalsfossen, kompensasjon for mindre-utslipp- se VANN
KRAFT (1996-97) 11, 9. 

Marihuana, tillatelse til å røyke i forskningsøyemed- se NAR
KOTIKA (1995-96) Ill, l. 

Marinefartøyer, fritak for båtmotoravgift - se FORSVARS
MATERIELL (1996-97) Il, l. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om atomvåpen på amerikans
ke- se (1996-97) Dok. 15, spm. 75. 

Maritime næringer, melding om- se SJØFART (1995 - 96) Il, 
3. 

Marka skyte- og sprengningsfelt på Lista, opprettholdelse av 
-se FORSVAR (1994 - 95) Il, 9. 

Markedsføringsloven, adgang til ileggelse av tvangsgebyr- se 
HANDEL (1995-96) IV, 2. 
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endr. i- se HANDEL (1996-97) IV, l. 
endr. i- se ØKONOMISK SAMARBEID (1996-97) IV, l. 
oppheving av forskrifter om opprinnelsesmerking - se 
HANDEL (1993 - 94) III, l. 

Markedsføring av legemidler, tilpasning til EØS- avtalen - se 
HELSEVESEN (1996-97) IV, l. 

Markedsføringsskikk, god - se HANDEL (1996-97) IV, l. 
Markedsrådet, forbudsvedtak vedr. fjernsynsreklame for ar

beidslivsorganisasjoner - se STORTINGETS OMBUDS
MANN FOR FORVALTNINGEN (1995-96) Il, 3. 
sanksjoner ved kjønnsdiskriminerende reklame - se FOR
BRUKERSAKER (1993 - 94) I, l. 

Marker kommune, næringsfond til- se V ASSDRAGSREGU
LERING (1993 - 94) Il, 2. 

Markveien 9 i Oslo, gjeldsordning for borettslaget - se 
BOLIGBYGGING (1994-95) Ill, 2. 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), uttalelse om kom
pliserte momsfritaksregler - se MERVERDIAVGIFT 
(1996-97) Il, I. 

Maskioførerskolen for landbruk Vikeid - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1993-94) I, l. 
nedleggelse - se VIDEREGAENDE SKOLER (I996- 97) 
l , l. 

MASSEMEDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Masseoppsjgelser, utvidelse av definisjonen- se ARBEIDS

VILKAR (1993-94) IV, 2. 
Massevirketømmer, omsetningsregler i forhold til EØS

avtalen- se EFTA/EU (1995 - 96) Ill, 16. 
Mastemontører i Telenor, beskatning av diettgodtgjørelse - se 

PERSONBESKATNING (1996-97) Ill, l. 
Matematikk, barneskolelæreres kunnskaper - se GRUNN

SKOLE (1996 - 97) III , 6. 
Materiellforvaltning i Miljøverndepartementets underliggende 

institusjoner- se RIKSREVISJONEN (I994-95) Il, 6. 
Matforsyning, rapport om internasjonal - se LANDBRUK 

(1995-96) Ill, 22. 
Matforsyningspolitikk. initativ til debatt om ernærings- og- se 

LANDBRUK (1996- 97) Il, 5. 
Matsminkedirektiver, EUs, redegjørelse om folkehelsen- se 

FOLKEHELSE (1995-96) Il, 4. 
forslag om å varsle norsk veto i EØS - se EFTA/EU 
(I995-96) Il , 13. 
framleggelse for Stortinget- se EFTA/EU (1994-95) Ill, 
23 . 
norsk opptreden i EØS- se FOLKEHELSE (1996- 97) III, 
4; LANDBRUKSPRODUKTER (1996 - 97) III, 11. 
skr.spm. fra Terje Riis-Johansen- se (1996-97) Dok. I5 , 
spm. 13. 

- vurdering av virkninger - se EFTA/EU (I993-94) Ill, 49. 
Matvarehjelpkonvensjonen 1995, ratifikasjon av- se UTVIK

LINGSHJELP (1995 - 96) Il, 7. 
Matvarekjeder - se Dagligvarehandel. 
Matvarepriser, begrensning av de store kjedenes fortjenester

se PRISER (1996- 97) Ill, l. 
forbrukergevinst av lavere priser til produsent - se PRISER 
(1994-95) Ill, 5. 
følgene av et EU-medlemskap for - se LANDBRUK 
(I993-94) Ill, 11. 
innføring av EU-nivå på norskprodusert mat- se LAND
BRUKSPRODUKTER (1994-95) Ill, l. 
kartlegging av utvikling for norske produkter- se PRISER 
(1995-96) Il, 4. 
mål om lavere- se PRISER (1994- 95) Ill, 9. 
og lønnsnivå i Norge og våre naboland - se PRISER 
(1994-95) Ill, 12. 

- økt moms- se PRISER (1995-96) Ill, 7. 
Matvareproduksjon, produksjonsevnen i landbruket - se 

JORDBRUK (1996-97) Ill, I. 
Matvarer, forslag om obligatorisk merking av genmodifiserte 

(bifalt)- se EFTA/EU (1995-96) Il, 2. 
genmanipulerte produkter med antibiotikaresistens, forslag 
om forbud mot bifalt - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Il, 14 og 15. 
henstilling om merking av - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996-97) Il, 2. 
henstilling om opprinnelsesmerking - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1996-97) Il, 7. 
interp. om merking av- se FOLKEHELSE (1995 - 96) Il, 
7. 

interp. om miljøriktig produksjon - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1996-97) Il, 6. 
kartlegging av fremmedstoffer med skadevirkninger- se 
FOLKEHELSE (1995-96) I, l. 
kvalitetskrav overfor EU - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996 - 97) Ill, 8. 
melding om matkvalitet- se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996 - 97) Il, 14. 
merking av- se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) 
Il, l. 
merking av genmodifiserte - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996 - 97) Il, 14; (I996-97) Ill, 6 og Il. 
merking av økologisk dyrkete - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1996- 97) Il, 9. 
næringsmiddelkontroll av importerte- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995-96) Il , 5 og lll, 14; (1996-97) III, 
15. 
og husholdningsartikler, kontroll med miljøgifter - se 
FOLKEHELSE (1995-96) Il, 2. 
produsert ved hjelp av veksthormoner, forslag om omset
ningsforbud- se LANDBRUKSPRODUKTER (1995 - 96) 
Il, 8. 

Mauken, skyte- og øvingsfelt i Indre Troms - se FORSVAR 
(1996-97) Il, 4. 

Mauserrifler, forslag vedr. et parti utrangerte - se FOR
SV ARSMA TERIELL (1995 - 96) Il, l og 2. 

MBD, bruk av Ritalin til voksne med - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill, 13. 

MBD-pasienter, forslag om etablering av kompetansesenter 
ved et regionsykehus- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 9. 

MC-kriminalitet, bekjempelse av - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1995 - 96) Ill, 20; (1996-97) Il, 6. 

- ekstrabev. til bekjempelse av - se STATSBUDSJETTET 
(1996 - 97) Il , 28. 
endr. i straffeprosessloyen vedr. oppholdsforbud (ikke 
beh.) - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) 
~V, 6. • 
mterp. om - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996- 97) Il , l. 

- skr.spm. fra Arild Hiim- se (1996-97) Dok. 15, spm. 151. 
Medarbeideraksjer, forslag om å heve grensen for skattefri 

fordel - se SKATTEFRADRAG (1993-94) Il, l; 
(1996-97) Il, l. 

Meddommere, gjennomsnittsalder - se DOMSTOLER 
(1996 - 97) Ill, 2. 

Media Il-programmet, EFTA-statenes deltakelse i - se 
EFTA/EU (1996-97) Il, 22. 

Medical Aid Foundation, sykehusutstyr til Litauen og Nord
vest-Russland- se UTENRIKSSAKER (1996- 97) III, 14. 

Medieetikk, omtale i melding om kringkasting og dagspresse -
se MASSEMEDIER (1994-95) Il, 2. 

Medieombud, omtale i melding om kringkasting og dagspresse 
-se MASSEMEDIER (1994-95) Il, 2. 

Medisiner, anmodning fra sosialkomiteen om en egen melding 
vedr. legemiddelområdet- se HELSEVESEN (1995-96) l, 
l. 
anmodning til Regjeringen om god dekning av apotek og 
se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 7. 
beredskapslager ved Norsk Medisinaldepot AS - se HEL
SEVESEN (1995-96) Ill, 32. 
bivirkninger av- se HELSEVESEN (1996- 97) Ill, 2. 
blå resept, behov for samlet gjennomgang - se HELSEVE
SEN (1995-96) I, l. 
blå resept, egenbetaling - se HELSEVESEN (1995-96) 
Ill, 2. 
blå resept for Betaferon, skr.spm. fra Eva Lian vedr. mul
tippel sklerose- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 63. 
blå resept for Cipramil- se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 
22. 
blå resept mot beinskjørhet (forslag bifalt)- se HELSEVE
SEN (1996-97) Il, 11; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
31. 
blå resept mot beinskjørhet- se HELSEVESEN (1996-97) 
l, l. 
blå resept mot multippel sklerose - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 10. 
bruk i landbruket- se HUSDYRBRUK (I996-97) Il, 3. 
budsjett 1994 - se HELSEVESEN (1993-94) l , l. 
budsjett 1995 og nytt system for priser og avanser - se 
HELSEVESEN (1994-95) l, l. 
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budsjett 1996 og gjennomgang av legemiddelfeltet - se 
HELSEVESEN (1995-96) I, l. 
budsjett 1996 og tiltak mot prisstigning- se STATSBUD
SJETTET (1995-96) I, 32. 
budsjett 1997 - se HELSEVESEN (1996-97) I, 1 og 2; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
cellegiftkuren Taxol- se HELSEVESEN (1994- 95) Ill, 8. 
egenbetaling, økning - se STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 31. 
emir. budsjett - se HELSEVESEN (1993 - 94) Il , l ; 
(1994-95) Il, 4; (1995 - 96) Il, 2 og 15; (1996-97) Il, 3 og 
28. 
endr. i forsikringslovgivningen som følge av EØS-tilleggs
avtalen- se FORSIKRING (1993 - 94) IV, 3. 
endr. i legemiddelloven - se HELSEVESEN (1994-95) 
IV, l . 
forskrifter om grossistvirksomhet i forbindelse med EØS
avtalen- se HELSEVESEN (1993-94) Ill , 9. 
forskriftsendr. for ulcusbehandling på blå resept - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
forskrivning på blå resept av Imigran -se HELSEVESEN 
(1993-94) Ill , 2. 
mot beinskjørhet på blå resept - se HELSEVESEN 
(1993-94) Ill , 25 ; (1996-97) Ill, 5. 
mot beinskjørhet på blå resept, forslag om- se HELSEVE
SEN (1994-95) Il, 9. 
mot beinskjørhet på blå resept, henstilling vedr. - se HEL
SEVESEN (1995-96) I, l. 
prisstopp (forslag tilbakesendt Regjeringen)- se HELSE
VESEN (1995-96) Il, 12. 
prisøkninger og geografiske prisforskjeller - se HELSE
VESEN (1994-95) Ill , 20. 
refusjon for billigste synonympreparat- se HELSEVESEN 
(1993 - 94) l , 1. 
refusjon for multippel sklerose-medisinen Betaferon - se 
HELSEVESEN (1996-97) Ill, 4 . 
reseptfritak for p-pillen Tetragynon - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill , 8. 
tillatelse for anestesileger til å forskrive Imigran- se HEL
SEVESEN (1994-95) III, 16. 
ulovlig salg i innvandrerbutikker - se VAREHANDEL 
(1994- 95) Ill, 7. 

Medisinpriser, videreføring av ordning med like over hele lan
det- se HELSEVESEN (1993-94) Ill , 18. 

Medisinsk forskning, kontroll mht. ressursbruk og etiske krav 
-se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 12. 

Medisinsk rehabilitering, budsjett - se TRYGDER (1993 - 94) 
I, 2; (1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, l og 2; 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, l; (1995 - 96) 
Il, 2; (1996- 97) Il, 6. 
heving av aldersgrense for rehabiliteringspenger - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 4 . . 

Medisinsk utstyr, fomyelsesplan - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il , 16. 
lov om - se HELSEVESEN (1994 - 95) IV, 2. 
økt hev.- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Medisinstudier, forslag vedr. kjøp av studieplasser i utlandet 
(bifalt) - se HØGRE UTDANNING (1996-97) I, l. 
informasjon om opptak til- se UNIVERSITET (1995-96) 
Ill, 9. 
nye studieplasser- se HØGRE UTDANNING (I995-96) 
l, l ; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
skr.spm. fra Kristin Halvorsen om karakterer ved opptak i 
utlandet - se (1996-97) Dok. 15, spm. 160. 

Mehamn, flyulykken i 1982- se LUFTFART (1996- 97) Ill , 
10; (1996- 97) Ill , 12. 
statlig støtte til industri i - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995 - 96) Ill, 6. 

Meieriavtale, ratifikasjon av Den internasjonale- se ØKONO
MISK SAMARBEID (1994-95) Il, l. 

Meieribruket, endring av prinsipper for utjamning av melke
priser - se PRISER (1993 - 94) Ill , 3. 

Meierier, desentralisering av - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1995-96) 111, 17. 
etablering utenom Riksoppgjørssystemet av private - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Il, 2. 
konsummelk fra Synnøve Finden Meierier A/S i Alvdal -
se LANDBRUKSPRODUKTER (1996- 97) Ill, 7. 
nedleggelse av - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995-96) Il, 7 og Ill, 9. 

omreguleringer i melkesektoren- se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1995-96) Ill, 16. 
oppheving av monopol - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995-96) Ill , 7. 
samling av konsummelkproduksjonen i Sogn og Fjordane
se LANDBRUKSPRODUKTER (1994- 95) Ill , 6. 
skr.spm. fra Syver Berge om nedlegging pga. ny markeds
ordmng for melk- se (1996-97) Dok. 15, spm. 88. 
tilrettelegging utenom samvirkesystemet - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996 - 97) IV, l. 
utjevningsavgift for Nordås gårdsmeieri - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill, 6. 

Meieriselskapsloven, endr. i - se AKSJER (1995-96) IV, 2; 
(1996-97) IV, 4. 
endr. i- se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) IV, l. 
forslag om endr. - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1993 - 94) Il, l. 

Mekiassen, Erling, anmodning om krigspensjon og erstatning 
for tapte personlige eiendeler- se TRYGDER (1994-95) 
Il , 4. 

Meklerbransjen, grådighetskultur - se AKSJER (1996-97) Ill , 
3. 

Meklerprovisjon, grenser for- se AKSJER (1996-97) Ill, 7-. 
Meklingsinstitusjonene, budsjett - se ARBEIDSVILKAR 

(1993 - 94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, 2; (1996-97) I, 
2. 

Melbu Fiskeindustri, Norway Seafoods aksjeoppkjøp - se 
FISKEOMSETNING (1996-97) Il, 2. 

Melhus, justering av vegprosjekt av hensyn til Gaula- se VEG
VESEN (1996-97) Ill , 9. 

Melk, ny markedsordning for - se LANDBRUK (1995-96) Il, 
8; LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) IV, l. 
ny markedsordning for, skr.spm. fra Syver Berge - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 88. 
til konsum fra Synnøve Finden Meierier AlS i Alvdal - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1996- 97) III, 7. 

Melkekvoter, begrensning i ny ordning - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1996- 97) Ill, 9 og 13. 
forslag vedr. Per Idar Vingebakken!Nordås Gårdsmeieri 
(trukket tilbake) - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Il , 12. 
inndragning ved ekteskap - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996 - 97) Ill , 3. 
kjøp og salg av - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995-96) Ill, 21. 
konkurranse mellom private meierier og Norske Meierier -
se LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Il, 2. 
omfordeling av- se LANDBRUK (1995 - 96) Il, 8. 
produksjon ved Nordås Gårdsmeieri m.fl. uten kvoter - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) lll , 4. 
samordning av ektefellers produksjon på to bruk - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1996 - 97) Ill, 16. 

Melkepriser, endring av prinsipper for utjamning av- se PRI
SER (1993 - 94) Ill, 3. 
forslag vedr. etablering av private meierier - se PRISER 
(1995-96) Il , l. 

Melkeproduksjon, fordeling av kvoter som tas ut av produk
sjon - se HUSDYRBRUK (1993-94) Ill , 2. 

Mellom-Amerika, bev. til demokratiseringsprosess - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) 11, 8. 
bistand - se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, l og Il, 8; (1995-96) I, l og Il, l og 8; 
(1996- 97) I, l og Il, 3. 

Mellomkirkelig råd, bev. - se DEN NORSKE KIRKE 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, l. 
endr. bev. 1995- se DEN NORSKE KIRKE (1995 - 96) Il. 
l. 

Mellomverftet!Nordmøre Museum, Kristiansund- se KUL
TURVERN (1995-96) l, 2. 

Meløy kommune, næringsfond til - se SYSSELSETTING 
(1993-94) III, 12 og 27. 
fredning av Fonndalen gård i - se KUL TUR VERN 
(1995 - 96) III, 3. 

Menerstatning ved yrkesskade, begrepsbruk - se TRYGDER 
(1996-97) IV, 6. 

Menighetsfakultetet, menns reservasjonsrett mot felles øvel
sesgudstjenester med kvinnelige medstudenter - se HØG
SKOLER (1993-94) Ill , 2. 
tilskudd- se HØGSKOLER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l. 
økt tilskuddsprosent samt anmodning vedr. «kvinneper-
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spektivprofessorat»- se HØGSKOLER (1996-97) I, l. 
Menneskehandel, tiltak mot tvangsprostitusjon og (forslag 

bifalt)- se LIKESTILLING (1996-97) Il, 5. 

MENNESKERETTIGHETER . . . . . . . . . . . . . 409 
Menneskerettigheter, skr.spm. fra Anita Apelthun Sæle om 

kenyanske asylsøkeres påstander om krenkelser - se 
(1996-97) Dok. l, spm. 17. 
utvalg for handel og - se UTVIKLINGSHJELP (1996- 97) 
Ill, 6. 

Menneskesmugling, forslag om automatisk avslag på asylsøk
nader og opphevelse av oppholdstillatelse - se INNV AND
RERE (1994-95) Il, 6. 

Menneskeverd, forslag om tillegg til abortloven vedr. fosterets 
-se SVANGERSKAP (1994-95) Il, 3. 
og liv, forslag til ny grunnlovsbestemmelse om vern om
se SVANGERSKAP (1994- 95) Il, 2. 

Mental helse, akuttelefon (forslag bifalt)- se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 20. 
bev. - se SOSIALVESEN (1995-96) I, l; STATSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 

Merkantilt Institutt AS, utdanningsstøtte til jusstudenter ved
se STUDIEFINANSIERING (1995-96) Ill, 7. 

Merkeforskrifter for lærvarer, tekstilvarer og klær- se FOR
BRUKERSAKER (1993-94) Ill, l. 

Merkeordning for genmodifiserte matvarer - se FORBRU
KERSAKER (1996-97) III, 3 og 7. 
for genmodifiserte matvarer, forslag vedr. (bifalt) - se 
EFTA/EU (1995-96) Il, 2; FORBRUKERSAKER 
(1996-97) 11, 16. 
for matvarer- se FORBRUKERSAKER (1996- 97) Il, 3, 4 
og 8. 
for matvarer, interp. om utvidelse - se FORBRUKERSA
KER (1995-96) Il, 9. 
for varer som ledd i bekjempelse av barnearbeid - se 
BARN (1994-95) Il, l. 

MERVERDIAVGIFT ........... . ......... . 414 
Merverdiavgift, orientering om praktisering ved skjønnsfast

settelse- se RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 3. 
økning til 23 prosent - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27. 

Merverdiavgiftskompensasjon, budsjett - se PRISER 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, 2; STATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
for kjøtt, melk og ost, opphevelse av ordningen - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
oppheving av - se PRISER (1995-96) IV, l. 

Merverdiavgiftsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
- endr. i- se POST (1994-95) IV, l; (1996-97) IV, 2. 

endr. i - se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4; (1996-97) 
IV, 4. 
endr. i- se SKATTER (1993 - 94) IV, 2. 
forslag om justeringssystem for beløpsgrenser i forskrifter 
- se SKATTER (1995-96) Il, l. 

Metadon, behandling med- se NARKOTIKA (1996-97) Il, l . 
- forsøksprosjekt for behandling av narkotikamisbrukere - se 

NARKOTIKA (1993-94) l, l. 
Oslo kommunes prosjekt - se NARKOTIKA (1994-95) Il, 
2. 
prøveprosjekt for behandling av heroinmisbrukere i Oslo -
se NARKOTIKA (1993-94) III, 5. 

Metangass fra avfallsdeponier, henstilling om tilskuddsordning 
for bygging av utvmningsanlegg - se FORURENSNING 
(1994-95) Il, 5. 

Meteor~logisk institu~, budsjett- se ~ITENSKAP (1993 - 94) 
I, l, (1994- 95) I, l, (1995-96) I, l, (1996 - 97) l, l. 

Mexico, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se SKA T
TEAVTALER (1995-96) 11, 2. 
indianernes forsvarskamp i -se MENNESKERETTIGHE
TER (1993-94) Ill, 4. 
situasjonen i Chiapas-regionen - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 14. 

Meyerløkka, Oslo, boligoverdragelse fra staten til beboerne via 
OBOS- se STATSEIENDOMMER (1996-97) Ill, 3. 
Oslo, salg av 8 statsgårder - se STA TSEIENDOMMER 
(1994-95) l, 2. 

ME - se Myalgisk encephalomyelitt. 
Middelalderkirker og -anlegg, anmodning om å vurdere 

utbedringsbehov- se DEN NORSKE KIRKE (1996-97) I, 
l. 
utbedringsbehov og -ansvar - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Middelaldermuseet i Gamle Oslo, l mill til - se ST A TSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 

Middelalderruiner, forslag om plan for sikring (bifalt) - se 
KULTURVERN (1996-97) I, 2. 

Midt-Norge, oppdrag til oljevirksomheten - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 22. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal vedr. etableringssted for 
Atme1s nye elektronikkfabrikk - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 35. 

Midtre Gauldal kommune sender skriv vedr. økonomiplan 
1997-2000, tidspunkt for vedtak av kommunale budsjett -
se KOMMUNER (1996-97) Il, 4. 

Midtskogen, kjøp av boliger i forbindelse med Gardennout
byggingen - se LUFTFART (1994-95) III, 7. 

Midtøsten, bev. til oppfølging av fredsavtalen - se UTVIK
LINGSHJELP (1993-94) Il, l. 
bistand- se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) I, l og Il, 8; 
(1995-96) I, l og Il, 8; (1996-97) I, 1. 
dødsstraff for jordsalg til jøder i palestinske områder - se 
UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Ill, 12. 
endr. i ambassadestrukturen - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 
fredsarbeidet - se UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 2; 
(1994-95) Il, 3; (1995-96) Il, 7 . 
interp. om Oslo-prosessen - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 8. 
nye jødiske bosetninger i Øst-Jerusalem- se UTENRIKS
SAKER (1996-97) Ill, 4 og 8. 
objektiv fremstilling av konflikten i lærebøker - se SKO
LER (1994-95) Il, 2. 
Oslo-avtalen - se UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 5. 
skatt på Hebron-observatørers utenlandstillegg- se SKA T
TER (1996-97) Ill, 7. 
tiltak for palestinere, endr. budsjett 1994 - se UTVIK
LINGSHJELP (1994-95) Il, l. 
u-hjelp og næringslivssamarbeid (nytt kap.)- se UTVIK
LINGSHJELP (1993-94) Il, 6. 
utgiftdekning for PLOs Oslo-representasjon - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Ill, 10. 

Midøy Havfiske AS, salg av fartøyer pga. ulovlig eierstruktur
se FISKERIER (1996-97) Ill, 7. 

Migrene, forskrivning på blå resept for lmigran - se HELSE
VESEN (1993 -94) Ill, 2. 
tillatelse for anestesileger til å forskrive Imigran - se HEL
SEVESEN (1994-95) Ill, 16. 

Mikroinjeksjon, bruk av- se SVANGERSKAP (1994-95) Ill, 
l og 8. 
mot barnløshet, godkjenningsordning - se SV ANGER
SKAP (1994-95) IV, l. 

Militær rettergangslovgivning, revisjon av - se FORSVAR 
(1993-94) IV, 2. 

Militær straffelov, endr. i- se FORSVAR (1993 - 94) IV, 2. 
Militære disiplinærmyndighet, budsjett - se RETTSVESEN 

(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 
l. 

Militære fraktefartøy, transport av fOr til Nord-Norge - se 
FORSVAR (1995-96) Ill, 4. 

Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ), bruk av en beva
ringsverdig offisersmesse ved flysamlingen på Garder
moen- se FORSVAR (1995-96) Ill, 7. 
ivaretakelse og utstilling av fly som ikke flyttes til Bodø -
se FORSVAR (1994-95) Il, 5. 

Militærjuristutvalget, utredning fra - se DOMSTOLER 
(1993-94) IV, 3. 

Militærtjeneste, oppsigelsesvern ved- se ARBEIDSVILKÅR 
(1994-95) IV, l. 

MILITÆRT PERSONELL ... . ... . ........ 417 
Militærøvelser, terrengødeleggelser se FORSVAR 

(1993 - 94) Ill, 4. 
Miljøavgifter - se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 2; 

(1994-95) I, 2; SÆRAVGIFTER (1993 - 94) I, 2; 
(1994-95) I, 3; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
forslag om opprettelse av et Statens Miljøfond- se SÆR
AVGIFTER (1995-96) Il, l. 



Stikkordregister -936-

museumssektoren, avgrensninger av - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) l, 34. 
på luftfart - se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27. 
til finansiering av avfallsgjenvinning - se FORURENS
NING (1993-94) I, l. 

Miljøbistand, budsjett 1997 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1996- 97) l , l. 

Miljøbyer, bev. til utvikling av fem - se MILJØVERN 
(1993 - 94) l, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l. 
bev. 1996, reduksjon - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Miljødiesel, henstilling om å utrede miljø- og avgiftsmessige 
følger ved overgang til- se FORURENSNING (1995 - 96) 
l, l. 

Miljøfond, forslag om opprettelse av et Statens - se MILJØ
VERN (1995 - 96) 11, 8. 

Miljøgarantien, utviklingen i bruken av - se MILJØVERN 
(1994- 95) Ill, 2. 

Miljøgifter, anmodning vedr. tilgjengeliggjøring av f.roduktin
fonnasjon - se ARBEIDSMILJØ (1996-97) l, . 
forslag om melding med tiltaksplan mot honnonforstyrren
de - se MILJØVERN (1995- 96) Il, 11. 
forslag om tilgjengeliggjøring av produktinformasjon 
(bifalt) - se ARBEIDSMILJØ (1995-96) I, l. 
honnonhermende kjemikalier - se MILJØVERN 
(1996-97) Ill , 9. 
kontroll med matvarer og husholdningsartikler - se MIL
JØVERN (1995-96) Il, 5. 
mulig innvirkning på reproduksjonsevne - se FOLKE
HELSE (1995 - 96) I, l. 
tiltak tilknyttet bruk og utslipp - se MILJØVERN 
(1995 - 96) Il, 9. 

Miljøheimevernet, støtte - se MILJØVERN (1993 - 94) I, l; 
(1994 -- 95) I, l . 
støtte, økningsforslag bifalt- se MILJØVERN (1995-96) 
I, l ; (1996- 97) I, l. 

Miljøkriminalitet, tiltak mot - se NATUR.VERN (1994 - 95) 
IV, l ; (1995 - 96) IV, 3; POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1993 - 94) I, l. 

Miljømerking av varer - se FORBRUKERSAKER (1996- 97) 
IV, l. 
positiv - se MILJØVERN (1995-96) Il, 9. 
positiv, budsjett- se FORBRUKERSAKER (1993 - 94) I, 
l ; (1994-95) l, l; (1995-96) l , l ; (1996-97) I , l. 

Miljøovervåking, budsjett 1997- se MILJØVERN (1996-97) 
I , l. 
endr. budsjett 1997 - se STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
Il , 28. 
styrking og utvidelse til utsatte byområder - se FOR
URENSNING (1994-95) I, l. 

Miljøpakken, vurdering av evalueringsrapport - se MILJØ
VERN (1993 - 94) I, l. 

Miljøsikringsfondet Folldal Verk, deponering av spesialavfall 
på Hjerkinn - se FORURENSNING (1995 - 96) Ill, 9. 

Miljøstandarder i Norge og i EU - se MILJØVERN 
(1994-95) Ill , l. 
Europadomstolens dom i Tysklands disfavør i en sak vedr. 
-se MILJØVERN (1993-94) Ul , 9. 

Miljøteknologi i næringslivet, tilskudd til utvikling - se FOR
URENSNING (1994-95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
som ledd i en politikk i tråd med bærekraftig utvikling - se 
MILJØVERN (1994-95) Il, 3. 

Miljøtiltak administrert av Statsbygg - se ST A TSEIENDOM
MER (1995-96) I, l. 
i landbruket- se LANDBRUK (1993-94) I, 3; (1994-95) 
I, 2; (1995 - 96) I, 3 og 5; (1996- 97) l, 3; STATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 
i Øst-Europa - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1995-96) Il, 4. 

MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Miljøvernavtaler, bilaterale m.m . - se INTERNASJONALT 

SAMARBEID (1993-94) I, 6. 
Miljøverndepartementet, budsjett- se DEPARTEMENTER 

(1993-94) l, 9; (1994-95) I, 8; (1995-96) l, 7; (1996-97) 
l, 9. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 7; (1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, lO; 
(1996- 97) Il, 12. 

Miljøvernforskning, budsjett- se VITENSKAP (1993-94) l, 
2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; (1996- 97) l , 3; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Miljøvernledere i kommunene, stillingsbortfall - se MILJØ
VERN (1996-97) Ill, 2. 
i kommunene, tilsettingsvilkår - se MILJØVERN 
(1993-94) I, l. 
i kommunene, øremerkede midler utover 1995- se MIL
JØVERN (1993 - 94) Ill, 5. 

Miljøvernlån, oppfyllelse av garantiansvar for - se FOR
URENSNING (1996-97) Il, 4. 

Miljøvernorganisasjoner, tilskudd - se MILJØVERN 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Mimefeltet, disponering av innretninger - se OLJEUTVIN
NING (1996- 97) Il, l. 

Min Aigi, samisk språklig avis, pressestøtte - se MASSEME
DIER (1994-95) I, l. 

Mineral- og smøreoljeavgift 1994 - se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) I, 2. 

Mineraloljeavgift - se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27; 
SÆRAVGIFTER (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 4; 
(1996-97) I, l. 

Mineryddingsfartøyer, prinsippavtale om nye - se FOR
SVARSMATERIELL (1993-94) Il, 4. 
økt kostnadsramme for nye- se FORSV ARSMATERIELL 
(1995-96) I, l. 

Minibrig, terrengødeleggelser ved øvelsen - se FORSVAR 
(1993-94) Ill, 4. 

Minibusser, innføring av årsavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1995-96) I, 4. 

Minnegaven til Norge 1914, beretning - se STORTINGET 
(1993-94) Il, 15; (1994-95) Il, 9; (1995-96) Il, 19; 
(1996-97) Il , 24. 
valg av styre - se STORTINGET (1993 - 94) Il, 7. 

Minnesmerke over Scandinavian Star-ulykken, bev. - se 
STATSBUDSJETTET (1994- 95) I, 27. 

Minnetale i anledning passasjerferjen «Estonia>>S forlis, S.tid. 
4699 (29.9.94). 

Minnetaler over: Andersen, Asbjørn, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 
2721 (23.3.94). 
Andersen, Liv Marie, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2901 
(15.4.97) 
Andersen, Magnus Kristoffer, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 
1871 (12.1.95). 
Arntzen, Arthur, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2901 (15 .4.97). 
Austrheim, John, tidl. stortingsrepr. og statsråd, S.tid. 2952 
(26.4.95). 
Borgen, Kjell , tidl. stortingsrepr. og statsråd, S.tid. 28 - 29 
(8 .10.96) 
Breivik, Birger, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 4755-4756 
(26.9.96). 
Eikrem, Ivar, tidl. stortingsrepr., S.tid. 527 (26.10.94). 
Fossum, Thor, tidl. stortingsrepr., S.tid. 276 (27.10.93). 
Gjærevoll, Olav, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 32- 33 (6.10.94). 
Groos, Kaare Steet, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2427 (2.3 .94). 
Hagelia, Magnhild, tidl. stortingsrepr., S.tid. 28-29 
(8.10.96) 
Hansen, Hårek, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2811 (14.3.96). 
Hansen, Odin, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4755-4756 
(26.9.96). 
Henriksen, Bjarne, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 2475 (9.3 .95). 
Holen, Lars, tidl. stortingsrepr., S.tid. 32-33 (6.10.94). 
Holst, Johan Jørgen, utennksminister, S.tid. 1894-1895 
(18.1.94). 
Hovdhaugen, Einar, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4755-4756 
(26.9.96). 
Jakobsen, Helge, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 1648 (12.12.96). 
Klippenvåg, Harry J., tidl. stortingsrepr., S.tid. 1583-1584 
(8.12.94). 
Knudson, Olaf, tidl. stortingsrepresentant, S.tid. 2041 
(16.1.96). 
Myklevoll, Kirsten, tidl. stortingsrepr., S.tid. 1781 
(18.12.96). 
Norwich, Arnljot, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 1871 (12.1.95). 
Rabin, Yitzhak, Israels statsmmister, S.tid. 627-628 
(7.11.95). 
Rein, Kristoffer, tidl. stortingsrepr., S.tid. 276 (27.10.93). 
Rognerud, Berte, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2207 ( 4.2.97). 
Seweriin, Rakel, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 4450 (27.5.95). 
Svendsgård, Hans, tidl. stortingsrepr., S.tid. 4755 - 4756 
(26.9.96). 
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Sverdrup, Ingvard, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2721 (18.3.97). 
Totland, Olav, tidl. stortingsrepr., S.tid. 28-29 (8.10.96) 
Unsgård, Iver Johan D., tidl. stortingsrepr., S.tid. 276 
(27.10.93). 
Wold, Willy, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2659 (6.3.96). 

Minsteimportpriser for fisk, omgåelse av- se FISKEOMSET
NING (1995 - 96) Ill, 2. 

Minstepensjonister, ernæringssituasjon- se FOLKETRYGD 
(1996-97) Ill, 10. 
forslag om deling av pensjonsrettigheter ved skilsmisse -
se FOLKETRYGD (1993 - 94) Il, 5. 
forslag om økning av særtillegget med 12 000 kr pr. år- se 
FOLKETRYGD (1996-97) Il, 13. 
henstilling vedr. innvandrere - se INNVANDRERE 
(1996-97) Il, 10. 
inntektsløft for- se FOLKETRYGD (1996-97) Ill, 11 og 
12. 
samordning av bostøtte og botilskudd - se ELDREOM
SORG (1996- 97) Il, 2; (1996-97) Ill, 2, 3 og 9. 
økning av særtillegget med 700 kr pr. år- se ST ATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

Misjonshøgskolen, Stavanger, tilskudd- se PRIVATSKOLER 
(1993-94) l, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l. 
Stavanger, tilskudd 1997, økt tilskuddsprosent - se PRI
VATSKOLER (1996-97) I, l. 

Misjonærer, videreføring av egen trygdeavgiftssats - se 
STATSBUDSJETTET (1994- 95) Il, 12. 

Mistillitsforslag fra Kjellbjørg Lunde i Vital-saken - se 
REGJERINGEN (1995 - 96) Il, 7. 
fra RV mot finansministeren for håndteringen av sentral
banksjefsaken - se REGJERINGEN (1995 - 96) Il, 4. 
mot finansministeren for utnevnelse av ny sentralbanksjef 
- se REGJERINGEN (1993 - 94) Il, 11. 
mot justisministeren i kirkeasylsaken - se REGJERINGEN 
(1993-94) Il, 3. 
mot statsråd Opseth for behandling av Fjeldkommisjonens 
rapport - se REGJERINGEN (1996-97) Il, 16. 
Winix-saken- se UTDANNING (1994-95) Il, 4. 

Mo i Rana, frihavnetablering - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Mobbing fra lærere, tiltak mot- se SKOLER (1995-96) Ill, 25. 
i skolen, dyslektikere - se SKOLER (1994-95) Ill , 18. 
i skolen, tiltak mot - se SKOLER (1994-95) III, 7; 
(1995-96) Il, 9. 

Mobiltelefoni, Aukrust-utvalgets anbefalinger tilknyttet avlyt
ting- se TELEKOMMUNIKASJONER (1996-97) Ill, l. 
endret regulering - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1995-96) Il, 5. 
lov om telekommunikasjoner- se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1994-95) IV, l. 

Mobiltelefonnett, forutsetninger om landsdekkende - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994-95) Ill, l. 

Modum Bads nervesanatorium, finansiering av - se SYKE
HUS (1995-96) Ill , 22. 
folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inntakskomite 
-se HELSEINSTITUSJONER (1995 - 96) I, 2. 
forslag om folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inn
takskomite - se SYKEHUS (1994-95) 11, 6. 
inndekning av statlig refusjon - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
refusjonsramme, økning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Moe, Johannes, avslag på pensjon fra statskassen - se ST A
TENS PERSONALPOLITIKK (1993-94) Il, 3. 

Moflåt kraftverk, foregrepet hjemfall og tilbakesalg til Norsk 
Hydro AS - se ELEKTRISITET (1995-96) I, 2. 

Moland, Torstein, sentralbanksjef, engasjement i kommanditt
selskap- se NORGES BANK (1993-94) Ul, l. 

Moland-saken, gjenkjøpsavtale i KS Airbus-prosjektet - se 
NORGES BANK (1994-95) Ill, l. 
inngripen fra Finansdepartementet overfor skatteetaten- se 
NORGES BANK (1994- 95) Ill, 2. 
kontakter mellom Finansdepartementet og Skattedirektora
tet- se NORGES BANK (1994-95) Ill, 3. 
mistillit til finansministeren for utnevnelse av ny sentral
banksjef - se REGJERINGEN (1993-94) Il, 11. 
redegJørelse om (mistillitsforslag fra RV ikke bifalt)- se 
NORGES BANK (1995-96) Il, l. 
redegjørelse om- se NORGES BANK (1995-96) 11, 3. 

Molde, tildelinger til høgskolen i - se HØGSKOLER 
(1995-96) Ill, 3. 

Molde International Jazz Festival, hev. 1996 - se KUNST 
(1995-96) l, 3. 
henstilling om status som knutepunktinstitusjon - se 
KUNST (1996- 97) I, 3. 

Molde lufthavn, merutgifter 1993 til ekspedisjonsbygg - se 
LUFTFART (1993-94) Il, l. 

Molly Renhold, arbeidslediges rett til å avslå tilbud om provi
sjonslønnet arbeid- se FOLKETRYGD (1993-94) Ill , 7. 

Momskompensasjon, budsjett - se PRISER (1993-94) I , l ; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
diskriminering av private bedrifter ved offentlige oppdrag 
-se MERVERDIAVGIFT (1996-97) li, l. 
for kjøtt, melk og ost, opphevelse av ordningen - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
for private og ideelle virksomheter finansiert over offent
lige budsjetter- se MERVERDIAVGIFT (1996-97) Il , 2. 
forslag t1l lovendr. (avvist) - se MERVERDIAVGIFT 
(1993-94) IV, l. 
på matvarer, opphevelse av lov - se MERVERDIAVGIFT 
(1995-96) IV, l. 
til fylker og kommuner, endring i forskrifter om- se MER
VERDIAVGIFT (1995-96) Ill, 2. 
til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av renholdstje
nester- se MERVERDIAVGIFT (1996 - 97) IV, l. 
til kommuner og fylkeskommuner, budsjett 1997 (forslag 
bifalt)- se MERVERDIAVGIFT (1996 - 97) I, 2. 

Moms, konkurransevridning i favør av Vegvesenets egenregi
virksomhet pga. fritak - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 3. 
morarentesats- se MERVERDIAVGIFT (1994-95) 111 , 4. 
på matvarer - se MERVERDIAVGIFT (1995-96) Ill , 4. 
på personkjøretøyer til yrkesmessig utleie og leasing - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) l , 31. 
på restaureringsarbeid på fredede bygninger, forslag om 
refusjon- se MERVERDIAVGIFT (1994- 95) Il, l. 
skr.spm. fra Syver Berge om veifritaket i merverdiavgifts
loven- se (1996 - 97) Dok. 15 , spm. 5. 
til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av private tje
nester- se MERVERDIAVGIFT (1994- 95) IV, l. 
økning til 23 prosent - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) l, 27. 

Mongstadraffineriet, konstitusjonell kontroll - se DEN 
NORSKE STATS OLJESELSKAP (1993 - 94) Il, l ; 
(1994-95) Il, l. 

Montenegro, behandlingsreiser for revmatikere - se HELSE
VESEN (1996- 97) Il, li. 

Montessori-skoler, avslag vedr. opprettelse av flere - se PRI
VATSKOLER (1993-94) III , 3. 
Drøbak, tilskudd 1996- se PRIVATSKOLER (1995-96) I, 
l. 
støtte etter privatskoleloven - se PRIVATSKOLER 
(1994-95) 11, ] . 

Montrealprotokollen, oppfølging av - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1993-94) I, 6. 

Morarenter, forslag vedr. offentlige etaters og virksomheters 
ilegging av (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 
I, 32. 
offentlige etaters og virksomheters ilegging av - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 34; (1996-97) I, 2. 
sats på merverdiavgiftsområdet- se MERVERDIAVGIFT 
(1994-95) Ill, 4. 
ved forsinket betaling av merverdiavgift - se BEDRIFTS
BESKATNING (1994-95) IV, l. 

Morgenbladet, pressestøtte - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 32; (1996-97) l, 31. 

Morsmålsundervisning til fremmedspråklige elever - se 
GRUNNSKOLE (1995 - 96) Il, 2; INNVANDRERE 
(1993-94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 2; (1996-97) 
Il, 10. 
til fremmedspråklige elever, forslag om lovfestet rett - se 
INNVANDRERE (1995-96) Il, l. 

Mortifikasjonssøksmål, vern for granskingskommisjoner mot 
-se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4 . 

Mosaiske Trossamfund, Det, undersøkelse vedr. konfiskasjon 
av jødisk eiendom under krigen - se RETTSVESEN 
(1995-96) Ill, 3. 

Mosambik, FN-personells bruk av barneprostituerte i- se FN
STYRKER (1993 -94) In, 2. 

Mosjøen, salg av bedriften Nespo AS - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 15. 
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Moss, dobbeltspor ~ennom- se JERNBANER (1996-97) Il, 8. 
Moss Glassverk, Investeringsstøtte 1996 - se ST ATSBUD

SJETTET (1995-96) I, 32. 
rammebetingelser på avgiftsfronten - se INDUSTRI 
(1996-97) Ill, 21. 

- sikring av videre drift- se INDUSTRI (1994-95) Ill, 6. 
Moss kommune, regulering av torpedostasjonen på Jeløy til fri

luftsområde- se KOMMUNER (1994-95) Ill, 18. 
Moss-Horten, fergesambandet, finansiering - se FERGER 

(1995-96) Ill, 7. 
forslag vedr. konsesjonstildelingen - se FERGER 
(1995-96) Il, l. 
kapasitetsreduksjon- se FERGER (1995-96) Ill, 3. 
konsesjonsbetingelser- se FERGER (1995-96) Ill, l. 
sikkerhet- se FERGER (1995 -96) Ill, 6; (1996-97) Ill, l. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om alternativ til Oslofjordfor
bindelsen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 10. 
trafikkavviklingsproblemer- se FERGER (1995-96) Ill, 
5. 

Moster, bev. til 1000-årsjubileum 1995 -se DEN NORSKE 
KIRKE (1993-94) I, 2; (1994-95) I, l; KULTUR 
(1993-94) l, 2; (1994-95) I, l. 

Motorferdsel til hyttetomter, Statskogs bygslingskontrakter -
se NATURVERN (1996-97) Ill, 19. 

Motorferdselsloven, bruk av snøscooter i forbindelse med ut
leiehytter- se NATURVERN (1994-95) Ill, 9. 
endr. i- se LOKALFORVALTNING (1996-97) IV, 2. 

Motorsykler, skr.spm. fra Eva R. Finstad om fortolling - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 86. 
stykkavgift, nedjustering - se STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) l, 31. 
trail- og endurokonkurransekjøring, fritak for engangsav
gift- se SÆRAVGIFTER (1996-97) l, l. 

Motorvognavgifter - se Bilavgifter. 
Mowe, Gunnar, utvalgsleder- se ARBEIDSMILJØ (1994-95) 

IV, l. 
MR-undersøkelser, utbygging av - se HELSEVESEN 

(1993-94) I, l. 
MRA-avtaler (Mutual Recognition Agreements)- se Sam

svarsvurderinger 
MS Hamen, anmodning vedr. ivaretakelse - se KUL TUR

VERN (1996-97) l, 2. 
MUL-Iand (minst utviklede land), identifisering av nye pro

dukter og leverandørland - se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) Il, 5. 
og andre u-land, import fra - se UTENRIKSHANDEL 
(1994 - 95) Ill, 7 og 18. 
utviklingen i import fra - se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) I, 2. 

Multilateral bistand, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993 - 94) l, 2; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, l 
og 8; (1995-96) Il, l og 8; (1996-97) 11, 3. 
melding om norsk politikk overfor utviklingsland - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 5. 

Multimedieproduksjoner, norske, forslag om støtteordning -
se KULTUR (1996-97) I, 3. 
norske, forslag om støtteordning sendt familie-, kultur- og 
administrasjonskomiteen - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 3. 

Multimedieprodukter, INFO 2000-programmet - se INDU
STRI (1996-97) Il, 11. 

Multimedieutstyr tilknyttet datamaskiner, avgiftsskjerming -
se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31; SÆRA VGIF
TER (1996-97) l, l. 
tilknyttet datamaskiner, forslag om avgiftsskjerming 
(bifalt) - se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) Il, 7; 
SÆRAVGIFTER (1995-96) I, 5. 

MultitJpel sklerose, Betaferon på blå resept, skr.spm. fra Eva 
Lian- se (1996-97) Dok. 15, spm. 63. 
etablering av kompetansesentre og nasjonalt register - se 
SYKEHUS (1995-96) l, l. 
forslag vedr. utvikling av nasjonale kompetansesentre- se 
SYKDOMMER (1994-95) Il, 2. 
refusjon for Betaferon- se SYKDOMMER (1996-97) Ill, 
2. 
trygderefusjon for medisiner og opprettelse av et nasjonalt 
pasientregister - se SYKDOMMER (1996-97) Il, 4. 

Munch, Edvard, sikkerhet ved norske museer og gallerier etter 

tyveri av maleriet «Skrik»- se KULTURVERN (1993-94) 
Ill, 9. 

Munthe, Preben, utvalgsleder- se BANKER (1994-95) Il, l. 
Murmansk, stranding av krysseren - se SIKKERHET TIL 

SJØS (1994-95) Ill, 3 og 6. 
Mururoa, skriv fra Leka kommune vedr. I;:rankrikes kjernefy

siske prøvesprengninger- se ATOMV APEN (1995-96) Il, 
2. 

Museer og gallerier, tilsetting av en sentral sikkerhetssjef for
se KULTURVERN (1993-94) Ill, 9. 

Museet for samtidskunst, henstllling vedr. samarbeid med 
Henie-Onstad Kunstsenter- se KUNST {1996-97) I, 3. 

Museumsformål, budsjett- se KULTURVERN (1993-94) I, 
l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 

Museumsjernbaner, fritak for COravgift- se SÆRA VGIF
TER (1995-96) I, 4. 
fritak for svovel- og smøreoljeavgift- se SÆRAVGIFTER 
(1996-97) I, l. 

Musikkeksport, tradisjonelle eller moderne musikkformer - se 
KUNST (1996-97) Ill, 6. 

Musikkfestivaler, delegering av tilskuddsordning til Rikskon
sertene- se KUNST (1996-97) I, 3. 

Musikkformål, budsjett - se KUNST (1993-94) l, 3; 
(1994-95) I, 2; (1995 - 96) l, 3; (1996-97) I, 3; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Musikkhøgskolen, budsjett- se HØGSKOLER (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 1. 

Musikkinstrumenter, Teknisk-vitenskapelig dokumentasjons
senter for, hev. 1997- se KULTURVERN (1996-97) I, l. 

Musilq{opplæring, instrumentalopplæring - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1994-95) l, l. 

Musikkselskabet Harmonien, endr. i tidligere vedtak om inn
lemming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Musikkskoler, anmodning om bruk av bev. til Norsk Musikk
skoleråd som forutsatt - se GRUNNSKOLE (1996-97) Il, 
3. 
endr. tilskudd 1995- se GRUNNSKOLE (1995-96) Il, 4. 
forankring i grunnskoleloven - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) l, l. 
foreldrebetaling til kommunale - se GRUNNSKOLE 
(1994-95) Ill, 4. 
lovfesting av- se GRUNNSKOLE (1996-97) IV, l. 
tilskudd- se GRUNNSKOLE (1993-94) I, l; (1994-95) l, 
l; (1995-96) l, l; (1996- 97) I, l. 
vurdering av lovfesting av kommunale - se GRUNN
SKOLE (1993 - 94) IV, l. 

Musikkverksteder, bev. - se KUNST (1993-94) I, 3; 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3. 

Muskel- og skjelettplager, avslag i uførepensjonssaker - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) Ill, 14. 
styrking av rehabiliteringstilbudet - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1993-94) I, 2. 
tiltak for bedre samordning og ressursutnyttelse - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1994- 95) I, 2; (1995-96) I, l. 
utnyttelse av kiropraktorer i behandlingen av - se SYK
DOMMER (1993-94) Ill, 4. 

Muslimforening i Rogaland, drapstrussel mot Salman Rushdie 
fra president i - se INNVANDRERE (1993 - 94) Ill, 19. 

Muslimsk grunnskole, avslag på søknad om opprettelse- se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 5. 

Mustadområdet i Oslo, alternativer ved reguleringen av - se 
KOMMUNER (1995-96) Ill, 2. 

Mutembei, Josephine Nestory, forlenget oppholdstillatelse- se 
INNVANDRERE (1993-94) Ill, 6. 

Myalgisk encephalomyelitt, kompetansesenter for pasienter 
med- se SYKDOMMER (1996- 97) Ill, 8. 

Myklevoll, Kirsten, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
1781 (18.12.96). 

Myregruppen, salg av Frionors andeler i - se FISKEOMSET
NING (1996-97) Ill, 3. 

Myrlandshaugen ferjeleie, utsatt nedlegging- se VEGVESEN 
(1994-95) Il, l. 

Mæl kraftverk, foregrepet hjemfall og tilbakesalg til Norsk 
Hydro AS- se ELEKTRISITET (1995-96) I, 2. 

Mønsterloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se INDUSTRI (1995-96) IV, l. 
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Mønsterplanen, formuleringer om folkeskikk og høflighet - se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 2. 
forslag om fagplaner- se GRUNNSKOLE (1993-94) I, l. 

Møre l, konsekvensutredninger ved prøveboring- se OLJE UT
VINNING (1993-94) III, l. 

Møre og Romsdal, fergedriftsmidler- se FERGER (1996-97) 
Ill, 2. 
komberedskap- se LANDBRUK (1995 - 96) Ill, 13. 
rutefrekvens på Brattvåg-Dryna- Fjørtoft-Myklebust - se 
FERGER (1993-94) I, l. 

Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse om for
valtningen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -
se FYLKER (1995-96) Il, 13. 
sender uttalelse om forvaltningsbedrifter - se FYLKER 
(1993-94) Il, 9. 
sender uttalelse om gasskraftverk på Tjeldbergodden- se 
FYLKER (1995-96) Il, 15. 
sender uttalelse om kommuneøkonomien - se FYLKER 
(1993-94) Il, 12. 
sender uttalelse om overføring av arbeidsoppgavene ved 
fylkesmannens miljøavdeling- se FYLKER (1995-96) Il, 
16. 
sender uttalelse om statstilskudd til fylkesveger- se FYL
KER (1995-96) Il, 14. 

Møre ungdomsskule, søknad om status som privatskole med 
tilskuddsrett- se PRIVATSKOLER (1994-95) Ill, 2. 

Møse, Erik, utredning om kristendomsfaget - se GRUNN-
SKOLE (1996-97) IV, l. • 
utvalgsleder - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) IV, 3. 

Mål og vekt, endr. i lov- se HANDEL (1993 - 94) IV, 2. 
endr. i lov som følge av EØS-avtalen - se HANDEL 
(1994-95) IV, l. 

Mål- og vektloven, endr. i- se KOMMUNER (1996-97) IV, l. 
Målbruk i offentlig tjeneste - se SPRAK (1996-97) Ill, 2. 
Måravgiftsfondet, den . finansielle utvikling - se ELEKTRISI-

TET (1993 - 94) l, 2; (1994-95) I, l; (1995-96) I, 2; 
(1996-97) I, 2. 

NAB, (New Arrangements to Borrow), avtale om ny låneord
ning for IMF - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1996-97) Il, l. 

NACC (Det nordatlantiske samarbeidsråd), samarbeidet i- se 
NATO (POLITISKE SPM) (1993-94) Il, 2. 

NAFO (Den nordvestatlantiske Fiskeriorganisasjon), Canadas 
krav om torskefiskestopp utenfor 200-milssone på møte i -
se FISKERIER (1993-94) Ill, 4. 

Nagorno-Karabakh, bidrag til fredsbevarende styrke i - se 
FREDSARBEID (1994-95) Il, 4. 

Nairobi, skr.spm. fra Erling Folkvord om ambassadens verifi
seringsarbeid vedr. asylsøkere - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 119. 

Nakkeslengskader, utdannelse og kunnskaper vedr.- se HEL
SEPERSONELL (1996-97) III, 20. 

Namdalseid kommune sender uttalelse vedr. hjemstedskom
mune for studenter- se KOMMUNER (1996-97) Il, 18. 

Namsosbanen, nedlegging av godstrafikk- se JERNBANER 
(1993-94) Ill, 2. 

Namsskogan, forsøk med offentlig servicekontor- se POST 
(1996-97) Ill, 2. 

Namsskogan kommune sender uttalelse vedr. hjemstedskom
mune for studenter- se KOMMUNER (1996-97) Il, 8. 

Nansen Field i Los Angeles, eiendommen- se RIKSREVISJO
NEN (1996-97) Il, 10. 

Nansenfondet, valg til styret for- se VITENSKAP (1994-95) 
Il, 4. 

NARKOTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 
Narkotika, skr.spm. fra Te~e Riis-Johansen vedr. grensekon

troll- se (1996-97) Dok. 15, spm. 27. 
Narkotikahunder, gave til Drammen politikammer- se NAR

KOTIKA (1994-95) Ill, 3. 
Narkotikakontroll, forhandlinger om samarbeidsavtale med 

Schengen-landene- se TOLL (1995-96) Il, 3. 
redegjørelse om Schengen-samarbeidet - se TOLL 
(1995-96) Il, l. 
styrking av - se TOLL (1994-95) I, 2. 

Narkotikaomsetning i fengsler, forslag om en tiltaksplan mot 
(bifalt)- se FENGSLER (1996-97) I, l. 

Narkotikapolitikk, vurdering av finansiell ansvarsfordeling 
mellom kommuner og fylkeskommuner (forslag bifalt)- se 

TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
Narvesen AS, salg av NSB-aksjer - se JERNBANER 

(1995-96) Il, 2. 
Narvik, byggestart for distriktshøgskole - se STATSBUD

SJETTET (1993-94) Il, 7. 
kontroll med bulkskip - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1995-96) Ill, 3. 
oljeutslipp fra krigsvrak - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 22. 
startbev. til Høgskolen - se STATSEIENDOMMER 
(1994-95) Il, l. 

Narvik Fredssenter i Nord, bev. 1993 til prosjekt- se FOR
SVAR (1993-94) I, l. 

Narvik kommune, anleggs- og kontraktoverføring fra Norsk 
Forsvarsteknologi A/S til NATEK NS - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 11. 
festekontrakter med staten - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 4. 

NASAMS-materiell, utlån til Nederland- se FORSV ARSMA
TERIELL (1996-97) Il, 4. 

Nasjonalballetten, ansettelsespraksis- se KUNST (1994-95) 
Ill, 5. 

Nasjonalbudsjettet- se STATSBUDSJETTET (1993 -94) I, 2 
og 33; (1994-95) I, 2 og 28; (1995-96) I, 2 og 31; 
(1996-97) I, 2 og 30. 
revidert - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 36; 
(1994-95) I, 30; (1995-96) I, 34; (1996-97) I, 34. 

Nasjonalgalleriet, tyveri av maleriet «Skrik» fra - se KUL
TURVERN (1993-94) Ill, 9. 

Nasjonalparker, forslag om lokal forvaltning av nye - se NA
TURVERN (1995-96) Il, 7. 
lokal medvirkning i forvaltningen av- se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 2. 
oppfølging av landsplan- se NATURVERN (1993-94) I, 
l. 

Nasjonalt distriktskvinnesenter, Alta, OP.pfølging av utred
ning- se DISTRIKTSUTBYGGING (1993-94) l, l. 

Nasjonalt kulturverksted, Drammen, utvikling til landsdels-/ 
regionteater - se KUNST (1996-97) I, 3. 

Nasjonalt læremiddelsenter, budsjett - se UTDANNING 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l. 
budsjett 1997, anmodning om å vurdere fristilling fra 
departementet- se UTDANNING (1996-97) I, l. 

NATEK AlS, overføring av anlegg og kontrakter fra Norsk For
svarsteknologi A/S- se INDUSTRI (1994- 95) Ill, 11. 

Nationaltheatret, utbygging i samband med utvidelse av sta
sjonen- se KULTUR (1995 - 96) Ill, 3. 

Nationaltheatret stasjon, forslag om å begrave planene for 
Nye - se JERNBANER (1995-96) Il, 3. 
utbygging av teateret i samband med stasjonsutvidelse - se 
KULTUR (1995-96) 111, 3. 
utviding av kapasitet- se JERNBANER (1995-96) Ill, 4. 

NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) ...... 429 

NATO (POLITISKE SPM) ................. 431 
Natter.,avns-prosjekt, etablering i større byer- se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1993-94) l, l. 
Natthjemmet for prostituerte i Oslo, finansiering- se NARKO

TIKA (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
31. 

Natur og ungdom, klage på avslag om dokumentinnsyn- se 
STATSFORVALTNING (1994-95) Il, 4. 
undersøkelse om Norges oppfylling av Nordsjødeklarasjo
nene- se FORURENSNING (1995-96) Ill, 2. 

Natur- og miljøfag, betegnelse på naturfaget i den lO-årige 
~nnskolen (forslag bifalt) - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il, 6. 

Naturalytelser, fordelsbeskatning i arbeidsforhold - se AR
BEIDSLIV (1996-97) Il, l. 
forslag om å gjennomgå beskatningsregler (bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 

Naturflruk, videregående opplæring, budsjett - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; 
(1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 

Naturgass, Europipe (1996-97) Il, rørledning til Tyskland- se 
OLJEOMSETNING (1996-97) Il, 3. 
melding om bruk i Norge - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Il, l. 
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NorFra-avtalen, rørledning til Frankrike - se OLJEOM
SETNING (1996-97) Il, 7. 
til Frankrike, nytt transportsystem for - se OLJEOMSET
NING (1994-95) Il, 2. 

Naturgjødsel, skr.spm. fra Syver Berge- se (1996-97) Dok. 
15, spm. 70. 

Naturinformasjonssentre, etablering av tilskuddsordning - se 
NATURVERN (1996-97) I, l. 

Naturkraft A/S, bedrifts- og samfunnsmessig lønnsomhet ved 
gasskraftverk- se OLJEOMSETNING (1995-96) Ill, 4. 
gasskraftverksakens saksbehandling - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Il, 8. 
planer om et tredje gasskraftverk - se OLJEOMSETNING 
(1996-97) Ill, 15. 
utsettelse av byggestart for gasskraftverk til etter valget -
se OLJEOMSETNING (1996-97) Il, 5. 

Naturmedisin, kontroll med og godkjenning av preparater - se 
HELSEVESEN (1995-96) I, l. 

Naturoppsyn, bev. 1997- se NATURVERN (1996-97) I, l; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
etablering av et statlig- se NATURVERN (1994-95) I, l 
og Il, 3. 
lov om statlig, tilbakesendt Regjeringen - se NATUR
VERN (1994-95) IV, l. 
ny lov om statlig- se NATURVERN (1995-96) IV, 3. 
statlig, forslag om ytterligere utredning - se NATUR
VERN (1994-95) 11, 5. 

Naturressurser, forslag om redusert forbruk- se REGJERJN
GEN (1993 - 94) Il , 9. 

Naturressursskatt, nedre grense for kraftverk- se SKATTER 
(1996-97) IV, lO. 

Naturskadeforsikring, endr. som følge av EØS- tilleggsavta
len- se FORSIKRING (1993-94) IV, 3. 

Naturskadelov, ny- se NATURSKADER (1993-94) IV, l. 
Naturskadeloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN (1994- 95) 

IV, 2. 
forslag om endr. i- se NATURSKADER (1996-97) IV, l. 
forslag vedr. nye forskrifter (bifalt)- se NATURSKADER 
(1995-96) Il , l. 

NATURSKADER ......................... 434 

NATURVERN ............................ 436 

Naturvernåret 1995, bev. til nasjonal kampanje- se NATUR
VERN (1994-95) I, l. 

Nautikkutdanning ved Høgskolen i Haugesund- se STATS
BUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Navigasjonshjelpemidler, elektroniske, budsjett - se SIK
KERHET TIL SJØS (1993-94) l, l; (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
elektroniske, endr. budsjett 1995 - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1995 - 96) Il, l. 
elektroniske, overføring av feil fra gamle oppmålinger- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) IIJ, 2. 

Navigasjonssimulator ved Høgskolen i Alesund - se HØG
SKOLER (1994-95) Ill, 3. 

NazisJlle, politistøtte ved arrangement for - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 18. 

Nederland, narkotikaproblemer sammenliknet med Norge - se 
NARKOTIKA (1995-96) Ill , 9. 

Nei til EF, tilskudd 1994 til informasjonsarbeid- se EFTNEU 
(1993-94) I, l. 

NEMKO, sertifisering av senger fra Chrifa Fabrikker NS - se 
INDUSTRI (1993-94) Ill, 4. 

Nepal, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning- se SKAT
TEAVTALER (1996- 97) Il, 2. 

Neptun Sildoljefabrikk, innlemming i tilskuddsordning - se 
KULTURVERN (1996-97) I, l. 

Nesna, studentsamskipnad ved Høgskolen i - se HØGSKOLER 
(1995-96) Ill, 8. 

Nespo AS, Mosjøen, salg av- se INDUSTRI (1994-95) Ill, 15. 
Nesseby kommune, reservasjon fra lege mot å henvise til bl.a. 

abort- se HELSEVESEN (1994-95) Ill, 18. 
Nesset kommune, kompensasjon for mindre-utslipp fra Mar

dalsfossen- se KOMMUNER (1996- 97) Il, 3. 
Netting, Erik, forskuddsutbetaling av erstatningssum - se 

RETTSVESEN (1994-95) Ill, 4. 

Nevis, avtale om visumfrihet- se TRAKTATER (1995-96) 11, 
16. 

Nicaragua, forvaltnin~ av bilateral bistand- se UTVIKLINGS
HJELP (1995-96 Il, 3. 

Nidaros domkirke, udsjett - se DEN NORSKE KIRKE 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, 1; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 
l. 

Nigeria, advarsler til norske firmaer mot å investere i - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 7. 
menneskerettighetsbrudd og norsk næringslivs engasje
ment i- se MENNESKERETTIGHETER (1995-96) III, 3. 
oljeboikott pga. menneskerettighetsbrudd - se UTEN
RIKSHANDEL (1995-96) Ill, 6. 

Nigeria-ordningen, utbetaling ifølge trekkfullmaktgarantier 
for tørrfiskeksport- se UTENRIKSHANDEL (1993-94) I, 
l ; (1994-95) l, 2. 

Nikitin, Aleksandr, Bellona-medarbeider arrestert i Russland -
se UTENRIKSSAKER (1995-96) Ill, 12. 

NIS - se Norsk internasjonalt skipsregister. 
NIS-loven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
NIS-skip, endringer i skipsfartsbeskatningen - se SKATTER 

(1995-96) IV, 9. 
Nisser, kalking av- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 19; 

(1994-95) Ill , 11. 
NIT -Landbruk AlS, salg av aksjer til NIT NS - se ST ATS

BUDSJETTET (1994-95) Il , 12. 
Nitrogen, utslipp fra landbruket i Østfold - se FORURENS

NING (1994-95) Ill, 30. 
Nitrogendioksidgasser, utslipp i ishaller - se FOLKEHELSE 

(1995-96) Ill, 2. 
Nitrogenoksider - se NOx. 
Nitrogenrensing av avløpsvann i ytre Oslofjord - se FOR

URENSNING (1994-95) III, 31 og 32; (1995-96) Ill , 11 ; 
STATSBUDSJETTET (1996 - 97) Il, 28. 
av avløpsvann, forslag om å stoppe krav om - se FOR
URENSNING (1994-95) Il , 6. 
av avløpsvann, støtte til- se FORURENSNING (1995 -96) 
l , l. 
av avløJ?SVann, støtte til forsøksprosjekt- se FORURENS
NING (1996 - 97) 111, 11. 

Njordfeltet, utbygging og drift - se OLJEUTVINNING 
(1994-95) Il, 7. 

Njøs, Arnor, utvalgsleder- se NATURSKADER (1996-97) Il, 
3. 

NKJ Ingeniørhøgskole, tilskudd - se PRIVATSKOLER 
(1993-94) l, l; (1994-95) I, 1. 

NOAS - se Norsk organisasjon for asylsøkere. 
NOAH-Langøya, oppfølging av konsesjonsbestemmelser for 

bedriften - se FORURENSNING (1993 - 94) Ill, Il. 
Nobelkomiteen, Den Norske, beretning 1993 og 1994 - se 

FREDSARBEID (1995 - 96) Il, 2. 
suppleringsvalg- se FREDSARBEID (1994- 95) Il, 2. 
valg av medlemmer og varamedlemmer- se FREDSAR
BEID (1993 - 94) Il, 3; (1996-97) Il , 2. 

Nobels fredspris 
- 1993, tildelt Nelson Mandela og Fredrik W. de Klerk, ref. 

S.tid. 249 (21.10.93) og vedlagt protokollen 
1994 tildelt Yasir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin, 
ref. S.tid. 355 (20.10.94) og vedlagt protokollen. 
1995, tildelt Joseph Rotblat og Pugwash Conferences on 
Science and World Affairs, ref. S.tid. 217 (18 .10.95) og 
vedlagt protokollen. 
1996, tildelt Carlos Felipe Ximenes Belo og Jose Ramos
Horta, ref. S.tid. 301 (18 .10.96) og vedlagt protokollen. 

Nobø Tipro AS, flytting av produksjon fra Trondheim til Leks
vik- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill, 5. 

NOKUS-selskaper, beskatning av- se SKATTER (1996 - 97) 
IV,8. 
evaluering av skattereformen - se SKATTER (1994-95) 
IV,5. 
fradragsrammen i norskkontrollerte utenlandske selskaper i 
lavskatteland- se BEDRIFTSBESKATNING (1994 - 95) 
IV, 2. 

NOKUS, øking av lengden av norsk eierskap fra l til 2 år - se 
SKATTER (1995-96) IV, 9. 

NOR-flåten, tilskudd til sysselsetting av sjøfolk - se ST ATS
BUDSJETTET (1993-94) I, 34. 
tilskuddsordning for deler av- se SJØFART (1993-94) I, 
3; (1994- 95) I, 3; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

NORAD (Direktoratet for utviklingshjelp), budsjett - se 
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UTVIKLINGSHJELP (1993-94) l, 2; (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, l; 
(1996-97) Il, 3. 
forvaltning av bilateral bistand til Pakistan og Sri Lanka -
se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il , 3. 
infonnasjonsstrategi og praktisering av retningslinjer for 
støtte til organisasjoners infonnasjonsvirksomhet - se 
UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Ill, 2. 

Norcem AlS, bev. 1994 til dekning av forpliktelser ved forbren
ningsanlegget for spesialavfall Dalen Fabrikker, Brevik -
se FORURENSNING (1993-94) l , l. 
bev. 1994 til dekning av forpliktelser ved forbrenningsan
legget for spesialavfall Dalen Fabrikker, Brevik - se FOR
URENSNING (1994-95) l, l. 

Nord-Hålogaland Veteranforening av 1940, søknad om 
erstatning for tapte personlige eiendeler - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1994-95) Il, 3. 

Nord-Irland, kommunikasjon mellom britene og alle parter i 
konflikten i - se UTENRIKSSAKER (1993-94) Ill, 15. 

Nord-Jarlsberg politikammer, utryknjngsnektelse for lens
mannen i Sande- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1993-94} Ill, 25. 

Nord-Korea, matvaremangel - se UTENRIKSSAKER 
(1996- 97) Ill, 7. 
menneskerettighetssituasjonen i - se MENNESKERET
TIGHETER (1993-94) Ill, 8. 

Nord-Norge, beredskapsplaner for damanlegg- se ELEKTRI
SITET (1996- 97) Ill , 10. 
dekning av ekstrautgifter knyttet til uværet januar 1997- se 
NATURSKADER (1996 - 97) 11 , 2. 
drivstoff til redningshelikoptre - se DEN NORSKE 
STATS OLJESELSKAP AS (1996-97) lll , l. 
erstatninger og egenandeler etter avlingsskader - se 
NATURSKADER (1995-96) Il, l. 
Felleskjøpets transport av fOr til - se HUSDYRBRUK 
(1995-96) Ill, 3. 
forbrukersubsidier- se PRISER (1993-94) l, l; (1994 - 95) 
I, l; (1995 - 96) l, 2; (1996-97) I, 2. 
Hammerfest kommune sender uttalelse vedr. uakseptable 
flypriser - se LUFTFART (1996-97) Il, 5. 
kystfiskeflåtens fartøykvoter i torskefisket - se FISKE
RIER (1996-97) lll, 4. 
næringsutvikling i - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Il, l. 
oppdrag til oljevirksomheten- se INDUSTRI (1994-95) 
Ill , 22. 
oppnevning av statlige styrerepresentanter til Festspillene
se KUNST (1995 - 96) Ill, 4. 
prisutvikling i lufttrafikken - se LUFTFART (1996 - 97) 
Ill, 13 . 
refusjon til kommuner etter stort snøfall - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1996-97) Ill , 4 . 
refusjon til kommuner etter stort snøfall, skr.spm. fra Mai 
Gythfeldt- se (1996-97) Dok. 15, spm. 122. 
representasjon i utvalg som vurderer inntektssystemet- se 
LOKALFORVALTNING (1994-95) Ill, 3. 
tilskudd til utviklingstiltak- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) I, l ; (1994-95) l, 1; (1995 - 96) I, l. 
transport av fOr med militære fraktefartøy - se HUSDYR
BRUK (1995-96) III, 4. 
Troms fylkeskommune sender skriv vedr. forskningsmidler 
til fiskeri og havbruk - se VITENSKAP (1995-96) Il, 6. 
Troms fylkeskommune sender skriv vedr. situasjonen i fis
kerinæringen- se FISKERIER (1995-96) Il, 7. 
utflytting - se DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) Ill, 
4. 
veginvesteringsandel - se VEGVESEN (1996-97) Ill, 12. 
virkemiddelordning for skoleverket, videreføring - se 
SKOLER (1995-96) Il, 2. 
virkemiddeltiltak 1996- se SKOLER (1996-97) li, 7. 
virkemiddeltiltak, tilskudd se GRUNNSKOLE 
(1994-95) I, l ; (1995-96) I, l. 

Nord-Norgebanen, Nordland fylkeskommune sender uttalelse 
- se JERNBANER (1993-94) Il , 2 og 3. 

- prognoser for trafikkgrunnlaget - se JERNBANER 
(1993-94) Ill, l. 
skrinlegging av videreføring- se JERNBANER (1993 -94) 
Il, 4. 

Nord-Norsk pensjonistskole, innlemming i Statens Pensjons
kasse - se STATENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) 

Il, 3. 
Nord-Norsk Trafikksenter, Lenvik, bev. til oppstart - se 

STATSBUDSJETTET (1996 - 97) I, 31; VEGVESEN 
(1996-97) I, l. 

- Lenvik, byggestartbevilgning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

NORD-offshore AlS, avviklet - se ST A TSBEDRIFTER 
(1993 -94) Il, 8. 

Nord-Sør Bistandskommisjon, melding om norsk politikk 
overfor utviklingsland - se UTVIKLINGSHJELP 
(1995-96) Il, 5. 

Nord-Sør-biblioteket, Stavanger, bev. 1997 - se BIBLIOTEK 
OG LITTERATUR (1996 - 97) I, 2. 

Nord/Sør-spørsmål, melding om norsk politikk overfor utvik
lingsland- se UTVIKLINGSHJELP (1995 - 96) Il, 5. 
opplysningsarbeid, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) l , 2~ (1994-95) l , l ; (1995-96) I, l ~ (1996- 97) l, 
l. 

Nord-Troms, bev. til rekruttering av helsepersonell- se HEL
SEPERSONELL (1995-96) I, l. 
virkemiddelordningen for skoleverket, videreføring - se 
SKOLER (1995-96) li, 2. 

Nord-Trøndelag, kommunene sender skriv vedr. økonomi og 
innhold i grunnskolereformen - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 10. 
krisesituasjon for sørsamer - se REINDRIFT (1996- 97) 
Ill, 4. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse om Aker 
Verdal- se FYLKER (1993-94) Il , 14. 
sender uttalelse om nedlegging av statlige arbeidsplasser -
se FYLKER (1993-94) Il, 6. 
sender uttalelse vedr. Økonomiplan - se FYLKER 
(1993-94) Il, 15. 

Nord-Trøndelag Teaterverksted, bev. 1995 - se KUNST 
(1994-95) I, 2-. 

Nord-Vestlandet, Alesund som sentralhavn for - se HAVNE
VESEN (1993-94) Ill, 3. 

Nord-Østerdal, godstransporttilbudet til - se JERNBANER 
(1994-95) IJI, 14. 

Nordby skole i As, undervisning i folkeskikk og høflighet - se 
GRUNNSKOLE (1994- 95) III, 2. 

NORDEM, ressursbank for demokratibygging - se UTEN
RIKSSAKER (1993-94) 11, 5. 

Norden, atomvåpenfri sone i Baltikum og- se UTENRIKSSA
KER (1995-96) III, 24. 
kontroll med kjøttvarer fra- se LANDBRUKSPRODUK
TER (1995-96) Ill, 2. 
utenrikspolitisk samarbeid - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Il, 7; (1996-97) Il, 5. 

Nordenfjeldske Treforedling i Skogn, bygging av returpapir
fabnkk- se INDUSTRI (1994-95) Ill, 8. 

Nordhordlandsbrua - se Salhusbrua. 
Nordia AS, utestengelse fra leveranse i Belgia - se INDUSTRI 

(1996-97) Ill, 9. 
Nordic Black Theatre, bev. 1997- se KUNST (1996-97) I, 3. 
Nordic Link, samarbeid mellom landene rundt Nordsjøen- se 

KOMMUNIKASJON (1995-96) Ill , l. 
transportkorridor for Sørlandet - se SAMFERDSEL 
(1996-97) Ill, l og 3. 
transportkorridor Kristiansand-Hirtshals- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1996-97) l, l. 

Nordisk Atlantsamarbeid NORA - se NORDISK SAMAR
BEID (1996-97) Il, l. 

Nordisk høgskole for husholdsvitenskap, budsjett 1994 - se 
HØGSKOLER (1993-94) l, l. 

Nordisk Investeringsbank - se Den nordiske investerings
bank. 

Nordisk Ministerråd, regnskapsføring av prosjektmidler fra
se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

Nordisk Råd, 42. og 43. sesjon i Oslo og Mariehamn - se 
NORDISK SAMARBEID (1993-94) Il, 2. 
44. og 45. sesjon i Stockholm og Tromsø- se NORDISK 
SAMARBEID (1994-95) Il, 3. 
46. og 47. sesjon i Reykjavik og Kuopio samt 5. ekstraordi
nære sesjon 1 København - se NORDISK SAMARBEID 
(1995-96) Il, 4. 
etablering av «early waming»-system for EU- og EØS
saker- se EFT NEU (1996-97) Ill, 4. 
suppleringsvalg- se NORDISK SAMARBEID (1996-97) 
II, 6. 
valg av medlemmer og varamedlemmer- se NORDISK 
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SAMARBEID (1993-94) Il, l; (1994-95) Il, l; (1995-96) 
Il, l; (1996-97) Il, 2. 

NORDISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 

Nordisk utviklingsfond - se Det nordiske utviklingsfond. 
Nordkapp, avgift for adgang til utmark -se NATURVERN 

(1996- 97) Ill, 16. 
Nordkronen, Norgesmøllenes oppkjøp av- se LANDBRUKS

PRODUKTER (1995 - 96) Ill, 3. 
Nordland, fiskerisjefstilling - se FISKERIER (1996-97) Ill, 6. 

gradvis avvikling av statsgaranterte fiskelån- se NORGES 
BANK (1995-96) I, l. 
letemuligheter utenfor- se OLJEUTVINNING (1993-94) 
Il, 3. 
tankbilfrakt av drivstoff - se VEGTRAFIKK (1996-97) 
Ill, 8. 
Tosentunnelen- se VEGVESEN (1996-97) lll, 16. 
økonomisk kartverk for deler av - se KARTVERK 
(1995-96) I, l. 

Nordland fylkeskommune, festekontrakter med staten - se 
RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 4. 
medeierskap i utbygging av Saltfjell!Svartisen - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
sender uttalelse om nedlegging av sameskolen for Midt
Norge- se FYLKER (1993-94) Il, 16. 
sender uttalelse om Nord- Norgebanen - se FYLKER 
(1993-94) Il, lO og l l. 
tidsfrist for ev. medeierskap i utbyggingen av Saltfjelll 
Svartisen - se ST A TSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; 
VASSDRAGSREGULERING (1993-94) l, l; (1995-96) 
I, 2. 

Nordland Sentralsykehus, grå stær-operasjoner på kveldstid 
mot høyere egenandel -se SYKEHUS (1994-95) lll, 2. 

Nordland Teater, bev. 1995- se KUNST (1994-95) I, 2. 
omdisponering av l mill til Hålogaland Teater- se ST A IS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Nordlandsbanen, dieselkrengetog og samordning av tunnel 
gjennom Gjevingåsen og ny taksebane på V æmes - se 
JERNBANER (1996-97) Il, 8. 
oppgradering- se JERNBANER (1994-95) I, l. 

Nordlig landbruk, kart over støtteområdet for - se LAND
BRUK (1993-94) III, 22. 

Nordområdene, atomsikkerhet- se ATOMKRAFT (1993-94) 
Il, 3. 
forsøpling fra skip- se FORURENSNING (1996-97) Ill, 
14. 
midler til sjømåling for å øke sikkerheten i- se KART
VERK (1994 - 95) Ill, l. 
miljøtiltak - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1993-94) I, 6. 
radiodekning av - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1995-96) Il, l. 

NORDPLUS, mobilitetsprogram for lærer- og studentutveks
ling- se UTDANNING (1996-97) Il, 7. 

Nordre Land kommune sender skriv om skatt på konsesjons
kraft- se KOMMUNER (1996-97) Il, 24. 

NordREGIO, forskning og undervisning om regional utvikling 
-se NORDISK SAMARBEID (1996-97) Il, l. 

Nordsjøavtalen, forslag om fordeling av utgifter pga. rensepå
le~g- se FORURENSNING (1996-97) Il, l. 

Nordsjødeklarasjonene, forslag om å motvirke høstpløying
se FORURENSNING (1995-96) Il, 3. 
forslag om å stoppe krav om nitrogenrensing av avløps
vann- se FORURENSNING (1994-95) Il, 6. 
henstilling om en melding om oppfølging av- se FOR
URENSNING (1995-96) Il, 8. 
nitrogenutslipp fra landbruket i Østfold - se FORURENS
NING (1994-95) Ill, 30. 
oppfølging av- se FORURENSNING (1994-95) I, l og H, 
5. 
statsstøtte til bygging av renseanlegg i kommuner vest for 
Lindesnes - se FORURENSNING (1993-94) III, 13. 
utfasing og destruering av PCB - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 2. 

Nordsjøen, EU-regler om utkast av småfisk - se FISKERIER 
(1995-96) Ill, 4. 
EUs fiskeriforvaltning- se FISKERIER (1996-97) Ill , 5. 
fiskebestanden i- se FISKERIER (1996-97) Il, 8. 
makrelldumping i- se FORURENSNING (1993 - 94) Ill, 
9. 

Nordsjøfartsmuseum, Tælavåg i Hordaland, etablering av 
okkupasjonshistorisk museum- se FORSVAR (1994-95) 
I, l. 

Nordsjøfiskere, kompensasjon for milliontap pga. resultatet av 
forhandlingene med EU - se FISKERIER (1993-94) III, 
11. 

Nordsjøplanen, oppfølging av - se FORURENSNING 
(1993-94) l, l. 

Nordvisjons-samarbeidet, gjenopptakelse av - se KUNST 
(1994-95) I, 2. 

Nordøst Frigg, disponering av innretningene på- se OLJEUT
VINNING (1994-95) Il, 5; (1995-96) Il, 5. 

Nordås Gårdsmeieri, forslag om melkekvote (trukket tilbake) 
-se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) Il, 12. 
nedjustering av utjevningsavgift - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1995-96) Ill, 6. 
produksjon uten melkekvote - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1996-97) Ill, 4. 

Noregs Kristelege Student- og Skuleungdomslag, innlem
ming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Noregs Mållag, bev. - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1993-94) I, 2; (1995-96) I, 2. 

Norfoiler, Notodden, konkurranse om plastgjenvinning - se 
SYSSELSETTING (1993 - 94) lll, 4. 

NorFra-avtalen, overføring av gass til Frankrike - se OLJE
OMSETNING (1996-97) Il, 7. 

NORFUND - se Statens investeringsfond for næringsvirksom
het i utviklingsland 
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Norges Bank og pengevesenet, endr. i lov om - se POST 

(1994-95) IV, l. 
Norges Blindeforbund, d!lgpenger til permitterte arbeidstakere 

-se ARBEIDSVILKAR (1993-94) III, 4. 
tilbudet til blinde etter vedtak om å nedlegge konferanse
sentre- se FUNKSJONSHEMMEDE (1993 - 94) Ill, 12. 

Norges brannsl\ole, forhold til brannvemutdanning i Borre - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 9. 
Tj~ldsund, behov for vedlikeholdsstillinger - se VIDERE-
GAENDE SKOLER (1995-96) I, l. . 
Tjeldsund, bev. 1993 til inventar- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1993-94) Il, l. 

Norges Eksportråd, driftstilskudd- se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
finansiering - se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
finansieringsløsning se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) l, l. 
kurs om bedriftsetablering i utlandet - se UTENRIKS
HANDEL (1994-95) Ill, 4. 
styreleder som er agent for våpenfabrikken Lockheed - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 8. 

Norges forskningsråd, budsjett- se VITENSKAP (1993 - 94) 
l, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l og 4; (1996-97) l, l; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28; VITENSKAP (1996 - 97) Il, 5. 
endr. i finansieringsstrukturen - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 
evalueringsrapport om HVPU-reformen - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995-96) l, l. 
forskning innen nye og fornybare energikilder- se VITEN
SKAP (1994-95) Ill, l. 
kanalisering av basisbevilgninger til utenrikspolitiske 
forskningsinstitutter via- se VITENSKAP (1995-96) I, 5. 
overdragelse av aksjekapital fra AkvaGen AlS til Lakseavl 
AlL- se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 6. 
satsing på samfunnsforskning etter etableringen av - se 
VITENSKAP (1994-95) Ill, 7. 
uro i- se VITENSKAP (1996-97) Ill, 6. 

Norges Frikirkeråd, tilskudd 1994- se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU), budsjett - se BERG
VERK (1993-94) l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se BERGVERK (1994-95) Il, l; 
(1995-96) Il, l; (1996-97) Il, l. 

Norges Geotekniske Institutt, skredsikring- se NATURSKA
DER (1994- 95) Il, l. 

Norges Handelshøyskole, budsjett - se HØGSKOLER 
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(1993-94) l, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, 
l; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

Norges HandikaP.forbunds Ungdom (NHFU), opprettelse av 
et høgskolettlbud for funksjonshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1994-95) Ill, 7. 

Norges Husflidslag, bev.- se KULTURVERN (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l. 

Norges Idrettsforbund, antidopingarbeid innenfor den organi
serte idretten- se IDRETT (1995-96) Ill, 2. 

Norges idrettshøgskole, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l ; (1994-95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, 
l. 

Norges Industriattacheer, opprettelse av 5 stillinger - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
tilskudd 1997 - se INDUSTRI (1996-97) l, l. 

Norges Jeger- og fiskerforbund, støtte 1994 - se MILJØ
VERN (1993 - 94) I, l. 

Norges Kommunalbank, budsjett 1997, ansvarsoverføring fra 
Finansdepartementet til Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. i lov- se KOMMUNER (1993 - 94) IV, l. 
forslag om omdanning til aksjeselskap (ikke bifalt) - se 
KOMMUNER (1993 - 94) 11, 4. 
innføring av garantiprovisjon - se ST ATSBANKER 
(1995- 96) I, 2. 
overføring fra reservefond til statskassen og betaling av 
garantiprovisjon på innlån - se STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32. 
renter av grunnkjøv.slån og utbytte av statens kapital - se 
STATSBANKER (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 2. 
renter av grunnkjøpslån og utbytte av statens kapital samt 
garantiramme 1997 - se STATSBANKER (1996-97) I, 2. 
retningslinjer for utlån - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27. 
sammenslåing med Postbanken - se KOMMUNER 
(1996-97) Ill, 5. 
Statsbankutvalgets innstilling - se ST A TSBANKER 
(1995-96) I, l. 
statsgaranti for lån til- se STATSBANKER (1994-95) Il, 
l. 
utbytte av statens kapital - se KOMMUNER (1993-94) l, 
2 . 
valg til styre og kontrollkomite - se KOMMUNER 
(1994-95) Il, 3. 
virksomheten - se KOMMUNER (1994-95) Il, 5; 
(1996-97) Il, 15 . 
økning av garantiramme for lån til - se ST A TSBUDSJET
TET (1996-97) Il, 28. 

Norges Kristne Råd, bev. 1996- se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) l, l ; (1996- 97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 

Norges landbrukshøgskole, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993 - 94) l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, 
l. 
endr. budsjett - se HØGSKOLER (1995 - 96) Il, 2; 
(1996-97) Il, l. 
nytt regnskapssystem- se RIKSREVISJONEN (1993-94) 
Il, l. 
overføring av forvaltningsansvar til Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet - se HØGSKOLER (1995-96) I, 
2 og Il, 4. 
salg av boliger på Sem i Asker - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 3. 
sider ved den økonomiske virksomheten - se RIKSREVI
SJONEN (1993-94) Il, 5. 

Norges Miljøvernforbund, forslag om navngitt tilskuddsmot
taker- se MILJØVERN (1993-94) l, l. 
overlevering av en furu som synliggjør miljøskader pga. 
britiske utshpp - se FORURENSNING (1993-94) Ill, 10. 

Norges musikkhøgskole, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l; (1996-97) l, 
l. 
samlokalisering med Østlandets musikkonservatorium - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; (1996-97) Il, 28. 

Norges Naturvernforbund, skr.spm. fra Eva R. Finstad om 
oppdrag fra ON - se (1996- 97) Dok. 15, spm. 147. 

Norges Postbank, bortfall av statsgaranti for innskudd - se 
POST (1996-97) 11, 6. 
endr. i selskapsskatteloven - se BEDRIFTSBESKA T
NING (1994-95) IV, l. 

ev. forsert fusjon med Postgiro - se BANKER (1993-94) 
Il, l. 
forretningsstrategi , forslag om en vurdering (bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 11, 15. 
forslag om å utnevne ny leder i styret - se POST ( 1994-95) 
Il, 2. 
fusjon med Postgiro- se POST (1994-95) Il, l og IV, l. 
garantiavgift - se POST (1993-94) l, l ; (1994-95) I, l ; 
(1995 - 96) I, l ; (1996-97) I, l. 
oppkjøpsaktivitet i finansmarkedet - se POST (1996-97) 
Ill, 6. 
oppnevnelse av Tormod Hermansen til styreleder - se 
POST (1994-95) Il, 5 og Ill, 2. 
sammenslåing med andre statsbanker - se POST 
(1996-97) Ill, 5. 
tap av arbeidsplasser ved fusjonering med Postgiro - se 
POST (1995- 96) Ill, 4. 
utbytteendring og ev. porteføljeoppkjøp- se STATSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 

Norges Sildesalgslag, ettergivelse av lån - se FISKERIER 
(1995-96) I, 4. 

Norges Speiderforbund, bev. til verdenskonferanse i Norge
se BARN (1995 - 96) l, l. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 
omgjøring av Universitetet 1 Trondheim med Norges tek
niske høgskole- se UNIVERSITET (1994-95) Il, 2. 
utredning av framtidig fagstruktur - se UNIVERSITET 
(1994- 95) Il, 3. 
se Trondheim Universitet. 

Norges tekniske høgskole, forslag om formalisering av samar
beid med Universitetet i Trondheim - se UNIVERSITET 
(1994- 95) Il, 4. 
omgj~ring til Norges teknisk-naturvitenskapelige universi
tet (NTNU)- se UNIVERSITET (1994-95) Il , 2. 

Norges Toppidrettsgyrpnas, rammebetingelser under Reform 
94- se VIDEREGAENDE SKOLER (1994- 95) Ill, 7. 
tilskudd 1996- se PRIVATSKOLER (1995-96) l, l. 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE), innkjøpsvirksomhe
ten- se RIKSREVISJONEN (1993 - 94) 11, l. 
budsjett- se ELEKTRISITET (1994-95) l, l ; (1995-96) I, 
2; (1996- 97) l, 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32; 
(1996-97) l, 31. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet) - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
endr. budsjett - se ELEKTRISITET (1995-96) 11, 2; 
(1996-97) 11, 8; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il , 28. 
flornreparasjoner og flomforebygging- se NATURSKA
DER (1994-95) Il, 3. 
flomvarsling- se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 5. 
forslag om endr. i punkttariffsystemet - se ELEKTRISI
TET (1996- 97) Il, 7. 
forslag om innmatingsavgift for kraftselskapene - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 4. 
henstilling vedr. ansvar for flomforbygninger - se 
NATURSKADER (1995-96) Il, l. 
kritikk av, for konsesjonsbehandling av søknader om fre
rnøring av kraftledninger- se ELEKTRISITET (1993-94) 
Ill , 3. 
kompensasjon til Nesset kommune for mindre-utslipp fra 
Mardalsfossen - se ELEKTRISITET (1996-97) Il, 9. 
konsesjon for gasskraftverk - se ELEKTRISITET 
(1996- 97) Ill, 22. 
kontrollkapasiteten for overføringstariffene i ledningsnettet 
-se ELEKTRISITET (1993 - 94) Il, 3. 
milliardtap for bedrifter pga. for høye overføringstariffer -
se ELEKTRISITET (1994-95) Ill, 7. 
skredsikring- se NATURSKADER (1994-95) Il, l. 
strømforsyning i Utkant-Norge - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Ill, 21. 
transporttariffsystem- se ELEKTRISITET (1995-96) Il, 
3. 
vedlikeholdsansvar for flom- og erosjonssikringsanlegg 
(forslag bifalt)- se NATURSKADER (1996-97) Il, 3. 
økonomifunksjonen - se RIKSREVISJONEN (1994- 95) 
Il , 6. 

Norges veterinærhøgskole, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995 - 96) l, l. 
budsjett 1997, nytt klinikkbygg - se HØGSKOLER 
(1996-97) l, l. 
overføring av forvaltningsansvar til Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet- se HØGSKOLER (1995-96) l, 
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2 og Il, 4. 
Norgesbuss Invest AS, SNDs engasjement i - se INDU

STRIUTBYGGING (1996-97) Ill, 9. 
Norgesmøllene, oppkjøp av Nordkronen - se LANDBRUKS

PRODUKTER (1995-96) Ill, 3. 
Norgesnettet for høgre utdanning og forskning - se HØGRE 

UTDANNING (1993-94) l, l. 
lov om universiteter og høgskoler- se HØGRE UTDAN
NING (1994-95) IV, 1. 
private høgskolers deltakelse i - se PRIVATSKOLER 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l og Il , l. 

Norgesnettrådet, etablering av - se HØGRE UTDANNING 
(1996-97) Il, 7. 
forslag om ikke-oppnevning (bifalt) - se HØGRE 
UTDANNING (1996-97) I, l . 
overføring av midler og stillinger til - se STATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

NORLOGBA T i Bosnia-Hercegovina, utvidelse med personer 
og materiell- se FN-STYRKER (1994-95) Il, 2. 

Norne-feltet, lokalisering av driftsorganisasjon til Harstad - se 
OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 5. 
lokalisering av forsyningsbase til Sandnessjøen - se 
OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 6. 
utbygging og drift av- se OLJEUTVINNING (1994-95) 
Il, 3. 

Norpipe oljerørledning, bytte av SDØE-andel i - se OLJE 
(1994-95) Il , 6. 

Norsea Gas, SDØE-andel i Emden-terminalen - se OLJE 
(1994-95) Il, 6. 

Norsk, henstilling om styrking på grunnskolens mellomtrinn -
se GRUNNSKOLE (1995-96) Il, 6. 
timetall i samiske områder - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 11. 

Norsk Akkreditering, gebyr for tjenester utført av- se HAN
DEL (1993-94) IV, 2. 
kø for virksomheter som søker godkjenning hos - se 
UTENRIKSHANDEL (1993-94) Ill, 6. 

Norsk Amatørteaterråd, bev. 1997 - se KUNST (1996-97) I, 
3. 

Norsk Avfallshandtering, garanti for fremmedfinansiering -
se FORURENSNING (1993-94) l , l ; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 

Norsk Bergverksmuseum, bev. - se KULTURVERN 
(1993-94) l , l; (1996-97) I , l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
driftsbudsjettøkning pga. overtakelse av Kongsberg 
Våpenfabrikks museum - se KULTURVERN (1995-96) I, 
l. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, inntektsutvikling i landbru
ket- se LØNN (1996-97) Ill, 4. 

Norsk Dekkretur A/S, pant på gamle bildekk - se FOR
URENSNING (1995-96) Ill, 6. 

Norsk Designråd, bev. - se INDUSTRI (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l; (1996-97) l , l. 
budsjett 1994- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) l, 
l. 

Norsk Dukketeaterakademi- se HØGSKOLER (1994-95) I, 
l ; KULTUR (1994-95) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
innlemming i Høgskolen i Østfold - se HØGSKOLER 
(1995-96) I, l. 

Norsk Eiendomsinformasjon as, aksjer i - se RETTSVESEN 
(1995 - 96) I, l ; (1996-97) l, l. 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), budsjett - se AR
BEIDSMILJØ (1994-95) I, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) l, 
l. 

Norsk Fiskeindustrimuseum, innlemming i tilskuddsordning 
-se KULTURVERN (1996-97) I, l. 

Norsk fjernundervisning, budsjett 1994- se VOKSENOPP
LÆRING (1993-94) I, l. 

Norsk Folkehjelp, arbeid blant kystfiskere i Chile- se UTVIK
LINGSHJELP (1996- 97) Ill, 10. 
innlemming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PER-
SONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. • 
organisasjonsfrihet for ansatte - se ARBEIDSVILKAR 
(1996-97) Ill, 3. 

Norsk Folkemusikk- og Danselag, bev. 1997 - se KUNST 
(1996-97) l, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Norsk Forbund For Svaksynte, praktisering av lotteriloven 
overfor- se LOTTERI OG SPILL (1996-97) Ill, l. 

Norsk Form, bev.- se KUNST (1993-94) I, 3; (1994-95) l, 2; 

(1995-96) I, 3. 
Norsk Forsvarsteknologi A/S, betaling av konsulenttjenester 

vedrørende eksportkontrakter- se INDUSTRI (1993-94) 
Ill, 2. 
overføring av anlegg og kontrakter til NATEK NS - se 
STATSBEDRIFTER (1994-95) Ill, 2. 
utvikling 1988-92- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
8. 

- se Kongsberg Gruppen ASA. 
Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer AlS - se 

STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 8; (1994-95) I, 13; 
(1995-96) l , 22; (1996-97) I, 23 . 

Norsk gerontologisk institutt, budsjett - se ELDREOMSORG 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l. 
endr. budsjett 1996- se ELDREOMSORG (1995-96) Il, 2. 
sammenslåing med Barnevernets utviklingssenter, Institutt 
for sosialforskning og Ungforsk - se VITENSKAP 
(1995-96) l, 5. 
se Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA). 

NORSK HYDRO AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
Norsk Hydro AS, foregrepet hjem fall og tilbakekjøp av 4 kraft

verk- se ELEKTRISITET (1995-96) I, 2. 
Norsk Informasjonsteknologi, sluttoppgjør med Rikstrygde

verket om TRESS-90- se TRYGDER (1995-96) Il , 9. 
sluttoppgjør vedr. TRESS-90 - se RIKSREVISJONEN 
(1996-97) Il, 9. 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og ald
ring (NOVA), bev. 1997- se VITENSKAP (1996-97) I, l. 

- etablering- se VITENSKAP (1995-96) Il, 8. 
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, budsjett - se 

LANDBRUK(1993-94) I, 3; (1994-95) I, 2; (1995-96) l , 
3; (1996-97) I, 3. 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, budsjett 
- se VITENSKAP (1993-94) I, l; (1994-95) l , l ; 
(1995-96) I , l ; (1996-97) I, l. 
organisering som forvaltningsorgan - se VITENSKAP 
(1995-96) Il , 10. 

Norsk institutt for luftforskning, utslipp av nitrogendioksid
gasser i ishaller- se FOLKEHELSE (1995-96) Ill , 2. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA), basisbevilgnings
nivå- se VITENSKAP (1995-96) I, 2; (1996-97) l, 3. 

Norsk institutt for planteforskning, budsjett - se LAND
BRUK (1994-95) l , l ; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
endr. budsjett 1995- se LANDBRUK (1995-96) Il, l. 
organisering som forvaltningsorgan - se LANDBRUK 
(1995-96) Il, 9. 

Norsk institutt for skogforskning, budsjett- se VITENSKAP 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, 1; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
l. 
organisering som forvaltningsorgan - se VITENSKAP 
(1995-96) Il, 10. 

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), endringer i skips
fartsbeskatningen- se SKATTER (1995-96) IV, 9. 
tillemping av krav om norsk sikkerhetsbemanning i cruise
flåten- se SJØFART (1994-95) I, 3. 
tilskudd til sysselsetting av sjøfolk- se ST A TSBUDSJET
TET (1996-97) I, 31. 
endr. i lov- se SJØFART (1993-94) IV, 2; (1995-96) IV, 
l og 4. 
endr. i lovverk for tilf.assing til EØS-avtalen - se SJØ
FART (1993-94) IV, . 
tilskudd til sysselsetting av sjøfolk - se SJØFART 
(1995-96) Il, 3; STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34; 
(1995-96) Il, 15. 
tilskudd til sysselsetting av sjøfolk (2 forslag bifalt) - se 
SJØFART (1996-97) I, 3. 

- tilskudd til sysselsetting av sjøfolk ut over sikkerhetsbe
manning- se SJØFART (1995-96) l, 3. 

Norsk Jazzforum, bev. 1997- se KUNST (1996-97) l, 3. 
Norsk Jern Eiendom as, statlig garantiansvar og refusjon til

knyttet miljøtiltak på tomta til tidl. Norsk Koksverk NS -
se STATSBEDRIFTER (1996-97) Il, 5; STATSBUD
SJETTET (1995-96) I, 32. 

Norsk Jern Holding AS, investeringer ved Fundia Norsk Jern
verk NS- se INDUSTRI (1993-94) III, l. 
uttak av aksjeutbytte fra- se INDUSTRI (1993-94) Ill, 9. 
utvikling 1988-92- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il , 
8. 
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Norsk jernbanemuseum, nybygg - se JERNBANER 
(1996-97) Il, 8. 

Norsk jernbaneplan 1994-97, ekstrasatsing vedtatt i - se 
JERNBANER (1994-95) Ill, 5. 
investeringsunderdekning, manglende fornyelse i infra
struktur- se JERNBANER (1996-97) I, l. 
NSBs investeringsplaner for 1996 - se JERNBANER 
(1994- 95) Ill, 10. 

Norsk jernbaneplan 1998-2007, melding om - se JERN
BANER (1996- 97) Il, 8. 

- rammeavtale mellom NSB og Samferdselsdepartementet 
om offentlig kjøp av tjenester - se JERNBANER 
(1996-97) I, l. 

Norsk Jetmotor A/S, utvikling 1988-93 -se STATSBEDRIF
TER (1993-94) Il, 8. 

Norsk kassettavgiftsfond, hev. 1997- se KUNST (1996-97) l, 
3. 
fordelingsprinsipper- se KULTUR (1993-94) l, 2. 

Norsk Koksverk A/S, avviklet - se STATSBEDRIFTER 
(1993-94) Il, 8. 
budsjett 1994- se STATSBEDRIFTER (1993-94) I, 2. 
endr. budsjett 1993 - se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
l. 
garantiansvar for miljøtiltak på tomta til tidligere - se 
STATSBEDRIFTER (1994-95) l, 2; STATSBUDSJET
TET (1995-96) I, 32. 
innfrielse av garantiansvar for miljøtiltak - se ST ATSBE
DRIFTER (1994-95) Il, l. 
refusjonsutbetalinger for miljøtiltak på tomta til tidligere -
se STATSBEDRIFTER (1995 - 96) I, l og Il, l; (1996-97) 
l, l og Il, 2 og 5; STATSBUDSJETTET (1996-97) li, 28 . 

Norsk Krafteksport AS, andeler av reforhandlet ELSAM
avtale - se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 4. 

Norsk Kulturarv, stiftelsen-se MILJØVERN (1993-94) li, 3. 
Norsk kulturfond, bev. - se KULTUR (1993-94) I, 2; 

(1994- 95) I, l; (1995-96) l, 2; (1996-97) I, 2; STATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

Norsk kulturråd, bev. - se KULTUR (1993-94) l, 2; 
(1994- 95) I, l; (1995-96) l, 2; (1996-97) l, 2. 
valg av medlemmer og varamedlemmer - se KUL TUR 
(1996-97) li, l. 

Norsk Lokal TV AS, samarbeid med lokal-tv-stasjoner - se 
KRINGKASTING (1995-96) Il, l. 

Norsk Lovtidend, budsjett- se RETTSVESEN (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) I, l; (1996- 97) I, l. 
utgifter ved tilpasning til EFs regelverk - se DOMSTO
LER (1993-94) li, l. 

Norsk luftfartsplan 1998-2007, melding om- se LUFTFART 
(1996-97) Il, 10. 

Norsk Luftfartssenter Bodø - se Luftforsvarsmuseum. 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, henstilling vedr. studie

biblioteket - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1995-96) l, 2. 

Norsk lærerakademi, Stavanger, tilskudd - se PRIV ATSKO
LER (1993-94) I, l ; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Norsk Lærerlag, småskriftserie om antirasistisk arbeid - se 
SKOLER (1994-95) Ill, 10. 

Norsk Medisinaldepot, beredskapslager av medisiner - se 
HELSEVESEN (1995-96) Ill, 32. 
fullmakt vedr. salg av statens eierinteresser - se ST ATS
BUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
innlemming i Statens Pensjonskasse av institusjoner til
knyttet - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1994- 95) Il, 3. 

Norsk Museumsutvikling, hev. til formidlingstiltak overfor 
barn og unge - se KULTURVERN (1994-95) I, l. 

Norsk Musikkråd, bev. - se KUNST (1995-96) I, 3; 
(1996-97) I, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Norsk Musikkskoleråd, anmodning om bruk av bev. som for
utsatt- se GRUNNSKOLE (1996-97) Il, 3. 
bev. - se GRUNNSKOLE (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) I, l; (1996-97) l, l. 

Norsk Naturskadepool, erstatninger etter flomskader på Øst
landet- se NATURSKADER (1994-95) Il, 2 og 3. 

Norsk Nærradioforbund, uttalelse til melding om nærkring
kasting- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 

Norsk Oljemuseum, bev.- se OLJE (1994-95) I, l; (1996-97) 
l, 3. 
bev. 1996 (nullbev.)- se OLJE (1995-96) l, 2. 
spørsmålet om statlig deltaking- se OLJE (1993-94) I, 2. 

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), tilskudd 1997-
se INNVANDRERE (1996-97) I, 3. 
skr.spm. fra Grethe G. Fossum om driftsstøtte - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 11. 

Norsk Pensjonistforbund, trygdeoppgjøret - se FOLKE
TRYGD (1993-94) li, 6; (1994-95) Il, 7; (1995-96) Il , 9; 
(1996-97) Il, 13. o 

Norsk Polarinstitutt, budsjett - se POLAROMRADER 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
stillingshjemler 1994- se POLAROMRADER (1993-94) 
I, 4. 

Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens landslag (SLP), for
slag om løfli\Snernndbehandling av arbeidstvist - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) IV, l. 

Norsk Radio Utvikling, forslag til rammevilkår for nærradio
se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 

Norsk Regnesentral, emir. i tidligere vedtak om innlemming i 
Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLI
TIKK (1994-95) Il, 3. 

Norsk RegnskapsStiftelse, standard for bedrifters pensjons
kostnader- se AKSJER (1993-94) Ill, 2. 

Norsk Revyfaglig Senter, Høylandet, bev. - se KUNST 
(1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 
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Norsk Rikstoto- se LOTTERI OG SPILL (1993-94) Ill , 2. 
ny organisasjonsform - se LOTTERI OG SPILL 
(1995-96) IV, l. 

Norsk Romsenter, budsjett - se VITENSKAP (1993-94) l, 2; 
(1994-95) I, 2. STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 
endr. budsjett 1997 - se VITENSKAP (1996- 97) Il, 5. 
omlegging av fylkesveg ved Andøya Rakettskytefelt - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34. 

Norsk senter for internasjonale studier (NOSIS), forslag om 
etablering av et- se VITENSKAP (1995-96) l, 5. 

Norsk Spesialavfallselskap A/S (NORSAS), nasjonalt kompe
tansesenter på avfall-se FORURENSNING (1993-94) Il, 5. 

Norsk Tipping A/S, inntekter fra - se LOTTERI OG SPILL 
(1993 - 94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, l ; (1996-97) 
l, l. 
ønske om reduksjon i antall kommisjonærer - se LOTTERI 
OG SPILL (1994-95) Ill, 2. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), bev. - se VITEN
SKAP (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995- 96) I, l. 
bev. 1997, omdanning til forvaltningsorgan med særlige 
fullmakter - se VITENSKAP (1996- 97) l, l. 
omdanning til offentlig stiftelse og samlokalisering med 
andre utenrikspolitiske forskningsmiljøer - se VITEN
SKAP (1995-96) I, 5. 
valg til Rådet for- se VITENSKAP (1993-94) Il, 2. 

Norsk Vekst A/Si Tønsberg, utnytting av ledige industriarealer 
-se INDUSTRI (1994-95) 11I, 25. 
forslag om en vurdering av- se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) l, l. 

- s~atlig aksjesalg- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 
9, (1996-97) l, 31. 

Norske 4H, tilskudd 1996- se LANDBRUK (1995 - 96) I, 3. 
Norske Fjernsynsselskapers Landsforbund, forslag til ram

mevilkår for lokalfjernsyn - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il, 2. 

Norske kirkeakademiers fellesråd, bev. 1997- se KULTUR 
(1996- 97) I, 2. 

Norske Meierier, konkurranse mellom private meierier og- se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Il, 2. 

Norske Skogindustrier A/S, avtale om bygging av returpapir
fabrikk- se INDUSTRI (1994-95) Ill, 8. 

- boikott av tømmer fra vemevurderte skogområder - se 
SKOGBRUK (1996-97) III, 3. 

Norskehavet, åpning for letevirksomhet - se OLJEUTVIN
NING (1993-94) Il, 3. 

Norskopplæring av fremmedspråklige voksne, obligatoriske 
prøver- se INNVANDRERE (1994-95) I, 3. 
for flyktninger og asylsøkere, forslag vedr. (bifalt) - se 
INNVANDRERE (1995-96) I, 3 og 11, 8; (1996- 97) Il, 10. 
for flyktninger og asylsøkere, trekk ved ulovlig fravær fra 
undervisning- se INNVANDRERE (1994-95) Ill, 17 og 19. 
for flyktninger og innvandrere, innføring av avsluttende 
prøve - se INNVANDRERE (1993-94) III, 18. 
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for fremmedspråklige elever - se GRUNNSKOLE 
(1995 - 96) Il, 2. 
for fremmedspråklige elever, henstilling vedr. tilskudd- se 
KOMMUNER (1995-96) Il, 21. 
for fremmedspråklige voksne, budsjett 1996, tilrettelegging 
for innvandrerkvinner - se INNVANDRERE (1995-96) I, 
2. 
for fremmedspråklige voksne, budsjett 1997 - se INN
VANDRERE (1996- 97) I, 2. 
for fremmedspråklige voksne, endr. budsjett 1996 - se 
INNVANDRERE (1996- 97) Il, 3. 
forslag om tiltak for innvandrerkvinner i storbyene - se 
KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
kombinasjon med dagpengerettigheter - se INNV AND
RERE (1995 - 96) Ill, 16. 

NORSOK (Utbyggings- og driftsforum for petroleumssekto
ren), arbeidet i- se OLJEUTVINNING (1994- 95) Il, 7. 
henstilling om videre oppfølging av arbeidet i - se 
OLJEUTVINNING (1994-95) Il, 4. 

NORTRA, prøvemodell for finansiering av markedsføring- se 
REISELIVSNÆRING (1993-94) I, l; (1994- 95) I, l ; 
(1995 - 96) I, l. 

Norut samfunnsforskning, stansing av evalueringsprosjekt for 
Refonn 94 - se SKOLER (1995-96) Jll , 9. 

Norvans AS, Postverkets engasjement i - se RIKSREVISJO
NEN (1994-95) Il, 6. 

Norwaco, konflikt med kabel-tv-selskaper - se KRINGKAS
TING (1995-96) Ill , l. 

Norway House i San Francisco, virksomheten ved - se RIKS
REVISJONEN (1996-97) Il , 10. 

Norway Seafoods konsesjon for kjøp av aksjer i Melbu Fiskein
dustri- se FISKEOMSETNING (1996-97} Il, 2. 
salg av andeler i Myregruppen - se FISKEOMSETNING 
(1996- 97) Ill, 3. 
SNDs investering i - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995 - 96} Ill, l og 8. 

Norwegian avi~tion college, Bardufoss, engangstilskudd - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) I, l. 
Bardufoss, utdanningsstøtte til elever ved - se STUDIE
FINANSIERING (1996-97) Ill, 3. 

Norwich, Arnljot, tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 
1871 (12.1.95). 

Norzink AlS, Odda, aksjeutbytte i - se INDUSTRI (1996-97) 
Ill , 8. 
Odda, konsesjonsvilkår ved kjøp av aksjer- se INDUSTRI 
(1996- 97} 11, 9 og Ill, 3. 

Notabene Music Company ANS, gjeldsordning med Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond - se RIKSREVISJO
NEN (1995-96) Il, 3. 

Notodden Bluesfestival, bev. 1996- se KUNST (1995 - 96) I, 
3. 

Notodden kommune, henstilling vedr. ekstraordinære skjønns
midler- se KOMMUNENES ØKONOMI (1996-97) I, 2. 

Notodden sykehus, opprettholding av akutt- og fødetilbud- se 
SYKEHUS (1995-96) Ill, 23 . 

NOV A - se Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring. 

NOx-utslipp fra fly , tiltak mot - se FORURENSNING 
(1993-94) Ill , 29. 
fra gasskraftverk- se ENERGI (1996- 97) Ill, 3. 
melding om norsk politikk mot - se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 5. 
reduksjonsmål- se FORURENSNING (1994-95) Ill, 7. 
reduksjonsmål for 1998 - se FORURENSNING (1993-94) 
Ill, 15. 
stabiliseringsmål- se FORURENSNING (1993-94) Il, 5 . 

NPT, Avtalen om ikk~-spredning av kjernevåpen, videreføring 
av- se ATOMVAPEN (1994-95) Il , l. 

NRK- se NORSK RIKSKRINGKASTING. 
NRK2, muligheter for å få inn den nye TV-kanalen i Sogn- se 

KRINGKASTING (1995-96) Ill, 2. 
opprettelse - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1995-96) Il, l. 
programtilbudskutt - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1996- 97) lll , l. 

NSB, egenkapitalen i Reisebyrådivisjonen og Biltrafikkdivisjo
nen- se RIKSREVISJONEN (1994- 95) Il , 6. 
fjerning av ekspressgodstilbud ved de fleste stasjoner - se 
JERNBANER (1993-94) Ill, 5. 
førtidspensjonering av ansatte - se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1993 - 94) Il, 3. 

kontroll med fribilletter - se RIKSREVISJONEN 
(1996- 97) Il , 10. 
regn.skapsavleggelse - se RIKSREVISJONEN (1993-94) 
Il, 4, (1994-95) Il, 6. 
rekvirering av midler fra statskassen og tilbakeføring - se 
RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, 4. 
tilknytningsform for - se STATSBEDRIFTER (1993-94) 
li, 6. 
se for øvrig JERNBANER. 

NSB Biltrafikk, bibehold av rettigheter i tjenestemannsloven -
se JERNBANER (1996- 97) IV, 2. 
omdanning til aksjeselskap, fullmakt for NSB Trafikkdelen 
-se JERNBANER (1996-97) IV, l. 

NSB Gardermobanen AS, budsjett - se JERNBANER 
(1994-95) l, l; (1995-96) l , l; (1996-97) I, l og 2. 
endr. budsjett - se JERNBANER (1995-96) Il, 1 og 4; 
(1996-97) Il, 4. 
innlemming i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PER
SONALPOLITIKK (1994-95) li, 3. 
Jernbaneverket som underleverandør til- se JERNBANER 
(1996-97) Ill, 15. 
konflikt vedr. Romeriksporten - se JERNBANER 
(1996-97) III, 14. 
tørrlegging av vann i Østmarka - se JERNBANER 
(1996- 97) Ill, 12. 

NSB Reisebyrå, bibehold av rettigheter i tjenestemannsloven
se JERNBANER (1996-97) IV, 2. 
utskilling fra Statsbanenes trafikkdel som eget aksjeselskap 
-se JERNBANER (1995 - 96) l, 2. 

NSB Trafikkdelen, etablering av statlig særlovselskap - se 
JERNBANER (1996-97) Il, 2 og IV, l. 
renter av lån til særlovselskapet - se STATSBUDSJET
TET (1996-97) l, 31. 

NSBs busselskap, SNO-engasjement i konkurrent til - se IN
DUSTRIUTBYGGING (1996-97) III, 9. 

NSBs fiberkabelnett, forslag om ikke salg til Televerket 
(bifalt) - se JERNBANER (1994-95) l, I. 
intensjonsavtale mellom Telenor og NSB - se JERN
BANER (1994- 95) Ill, 7. 
samarbeidsavtale NSB-Telenor om kapasitetsutnyttelse -
se JERNBANER (1994- 95) Il, 7. 
samarbeidsavtale om bruk av - se RIKSREVISJONEN 
(1996- 97) Il , 10. 

NSBs Personalsenter som omstillingsinstrument, evaluering 
av- se JERNBANER (1995-96) I, l. 
Riksrevisjonens antegnelse - se JERNBANER (1996-97) 
Il , 5. 

NTNU- se Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Numedalslågen, forbud mot drivgam-/nappegamfiske - se 

NATURVERN (1993-94) Ill, 20. 
Nuorttanaste, samisk blad, bev. 1997 - se MASSEMEDIER 

(1996- 97) l, l ; STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 
NVF,; - se Norges vassdrags- og energiverk. 
Ny-Ålesund, flyplassutbedring - se ST A TSBUDSJETTET 

(1995-96) Il, 15. 
flyplassutbedring og utvikling til internasjonalt forsknings
senter- se STATSBEDRIFTER (1995-96) I, l ; (1996- 97) 
l , l. 

Nydalen i Oslo, etablering av nxe industriarbeidsplasser i - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1993 - 94) Ill, 8. 

Nye Carte Blanche, ansettelsespraksis- se KUNST (1994-95) 
IIJ, 5. 

Nye Heltberg Gymnas, konstitusjonelle antegnelser til tilskudd 
til - se RIKSREVISJONEN (1993 - 94) Il, l. 

Nygard, Mons Sandnes, utvalgsleder - se SIVILLOVGIV
NING (1994-95) IV, l. 

Nygaard Haug-utvalget, forslag om nedlegging- se STOR
TINGET (1993-94) Il, 13. 

Nygaard, William, Norges forhold til Iran etter drapsforsøk -
se MENNESKERETTIGHETER (1993-94) Il, 3. 
overvåking av aktuelle miljøer i forbinds:lse med drapsfor
søket på forlagssjef- se POLITI OG PAT ALE MYNDIG
HET (1993 - 94) III, l. 

Nynazisme, tiltak for å motvirke - se POLITI OG P ÅT ALE
MYNDIGHET (1996 - 97) Ill , 19. 

Nynorsk, korrekt utgave av læreplanen - se SKOLER 
(1993-94) Ill , 4. 
lærebøker i videregående skQler som er delt mellom begge 
målfonner- se VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) 
Ill, 5. 
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melding om målbruk i offentlig tjeneste - se SPRÅK 
(1996-97) Ill, 2. 
ordningen med parallellutgaver av lærebøker - se SKO-
LER (1995 - 96) III, 5. • 
stillingsannonse fra TV2 med utelukkelse av - se SPRAK 
(1996-97) 111, 3. o 

tilgjengelighet på lærebøker- se SPRAK (1994-95) Ill, 4. 
undervisningsmateriell for fremmedspråklige - se SPRAK 
(1994- 95) 111, 3. o 

utgivelse av avisen Klar Tale på- se SPRAK (1993-94) 
Ill, 3. 

Nytt RikshosP.ital, behandlingstilbud for revmatikere - se SY
KEHUS (1996- 97) Ill, 27. 
budsjett - se SYKEHUS (1993-94) I, l ; (1994- 95) I, 1; 
(1995 - 96) I, l ; (1996-97) I, 2. 
budsjett 1997, økning av behandlingskapasitet m.v. - se 
SYKEHUS (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995 - se SYKEHUS (1995-96) Il , 2. 
ev. ytterligere økning av behandlingskapasitet- se SYKE
HUS (1995-96) l, l. 
forslag om utvidelse- se SYKEHUS (1995-96) Il, 6. 
forslag vedr. sengetall ved revmatologisk avdeling- se SY
KEHUS (1995-96) 11, 7. 
korrigert driftsramme - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
langtidsbudsjett og endr. budsjett 1995 (bl.a. intervensjons
senter med MR)- se SYKEHUS (1994-95) Il, 7. 
ledelsesmodell- se SYKEHUS (1995-96) Il, 9 og Ill, 16. 
Riksrevisjonens rapport om organisering av prosjektet - se 
SYKEHUS (1996-97) Il, 5. 
sikring av norske leverandører til - se SYKEHUS 
(1995-96) Ill, 14. 
statens tilsidesettelse av reguleringsplan - se SYKEHUS 
(1993-94) Ill, 15. 
statlig overtakelse av planarbeid for - se SYKEHUS 
(1993 - 94) Ill, 4. 
status og tilleggsfunksjoner- se SYKEHUS (1993-94) Il, 
5. 
stillinger - se ST A TSBUDSJETTET (1993- 94) I, 34. 
trafikkløsninger- se SYKEHUS (1996- 97) Ill, 29. 
tunnel under Blindern til - se VEGVESEN (1995 - 96) Ill, 
7. 
utnevnelse av direktør- se SYKEHUS (1994-95) 11, 2. 

Nyutviklingsprosjekter, risikofinansiering (forslag bifalt)- se 
STATSBANKER (1996 - 97) l , l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Nyvalg, grunnlovsforslag (ikke bifalt) -se VALG (1995-96) 
ll , J. 

Nærbutikker, følger av reduksjon i antall kommisjonærer for 
Norsk Tipping AlS - se VAREHANDEL (1994-95) III, l. 

Nærings- og energidepartementet, budsjett- se DEPARTE
MENTER (1993-94) I, 10 og 12; (1994-95) I, 10; 
(1995-96) l , Il ; (1996-97) I, 6. 
deling i et Olje- og energidepartement og et Næringsdepar
tement- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 
endr. budsjett- se DEPARTEMENTER (1993-94) Il, 5; 
(1994-95) Il , 2; (1996-97) Il, 7. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 6; (1994-95) Il, 4 og 6; (1995-96) 11, 9, 10 
og 13; (1996-97) Il, Il og 12. 

Nærings- og handelsdepartementet, endr. budsjett 1997- se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Nærings- og strukturpolitikk - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 2 og 36; (1994-95) l , 2 og 30; (1995-96) l, 2; 
(1996-97) I, 2. 

Næringsdepartementet, forskningsrapporter i gasskraftsaken 
- se DEPARTEMENTER (1996-97) Ill, 4 og 5. 

- forskningsrapporter i gasskraftsaken, skr.spm. fra Erik Sol-
heim- se (1996-97) Dok. 15, spm. 149. 
opprettelse ved deling av Nærings- og energidepartemen
tet, samt overføring av næringssaker fra Utenriksdeparte
mentet- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 

Næringsdrivende, selvstendig, kombinasjon arbeid og uføre
trygd for gårdbruker- se TRYGDER (1996-97) Ill, 14. 
reduksjon av risiko for bortfall av velferdsgoder (forslag 
bifalt) - se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
skjemautfylling ved sykemelding - se TRYGDER 
(1996-97) Ill, 19. 

Næringsfinansiering, Statsbankutvalgets innstilling - se 
STATSBANKER (1995 - 96) I, l. 

Næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker, EØS- avtalen og 

bruk av kommunale - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) Ill, 12. 
kommunale, hev. - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, I; (1995-96) I, l; (1996- 97) I, 
l. 
til Meløy kommune- se SYSSELSETTING (1993-94) Ill, 
12 og 27. 

Næringslivets Hovedorganisasjon, konflikt.ved Winge Reise
bureau i Tromsø - se ARBEIDSVILKAR (1994-95) Ill, 
13. 
lekkasje av Grønn skattekommisjons konklusjoner - se 
SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 7. 

Næringslivet, behov for en oversikt over EØS-regler - se 
EFTA/EU (1995-96) Ill, 3. 
EØS-avtalen og- se EFTA/EU (1996-97) Il, 23. 
forenkling av offentlig skjemavelde - se STATSFOR
VALTNING (1994-95) Ill, 10. 
forslag om tiltak mot offentlig skjemavelde - se ST ATS
FORVALTNING (1993 - 94) U, 3. 
FoU-innsats og overprisavskrivning - se INDUSTRIUT
BYGGING (1996- 97) Ill, 5. 
Handlingsprogrammet for Øst-Europa - se UTENRIKS
HANDEL (1995 - 96) Il , 3. 
henstilling om et utvalg for vurdering av etikk i internasjo
nalt engasjement- se UTENRIKSHANDEL (1996-97) Il, 
l. 
hensynet til menneskerettigheter i land Regjeringen pro
filerer det norske - se MENNESKERETTIGHETER 
(1995-96) Ill, 3. 
interp. om å øke forskningsaktiviteten- se INDUSTRI UT
BYGGING (1995-96) Il, 6. 
kjennskap til EØS-avtalen i EU-området - se EFTA/EU 
(1996-97) Ill, Il. 
melding om distrikts- og regionalpolitikk - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996- 97) Il, 3. 
møteplass for handels- og menneskerettighetsspørsmål - se 
UTENRIKSHANDEL (1996- 97) Ill, 7. 
sikring av nasjonalt eie- se INDUSTRI (1996 - 97) Il, 12. 
stortingsmeldmg om norsk eierskap - se INDUSTRI 
(1996-97) Ill, 4. 
strategi for bedret kjennskap til EØS- avtalen - se 
EFTA/EU (1996-97) Il , 4. 
u-Iandsengasjement, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) l, 2; (1994-95) I, l ~ (1995 - 96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 
u-landsengasjement, endr. budsjett - se UTENRIKSHAN
DEL (1994-95) Il, 1 o~ 8; (1995-96) Il, l og 8. 
u-landsengasjement via, endr. i garantiordning - se 
UTVIKLINGSHJELP (1995 - 96) Il, 9. 
utdanningssystemet og tilpassing til - se UTDANNING 
(1996-97) Il, l. 
utvikling og bruk av informasjonsteknologi - se INDU
STRIUTBYGGING (1995-96) Il, 7. 
økt utbetaling av utbytte - se AKSJER (1993-94) Ill, 3. 

Næringslivspakke 1995- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
I, 27. 

Næringslivssamarbeid i Midt-Østen, nytt budsjett-kap. - se 
UTVIKLINGSHJELP (1993-94) Il, 6. 

Næringslovutvalget, forslag om permanent organ- se INDU
STRI (1993 - 94) Il, l. 
frister for forvaltningens saksbehandling - se INDUSTRI 
(1994- 95) Il, 2; (1996-97) III, 17. 
omsetningssystemet for jordbruksvarer - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1993-94) Il, l og 2. 
oppheving av hotelloven - se REISELIVSNÆRING 
(1996-97) IV, l. 

Næringsmeldingen, utsettelse - se INDUSTRI (1996-97) Ill, 
6 og 7. 

Næringsmiddelindustri, bruk av midler til omstillingstiltak i -
se LANDBRUK (1995-96) Ill, Il. 
fordeling av omstillingsmidler - se LANDBRUK 
(1994-95) III, 2. 
følgene av et EU-medlemskap for sysselsettingen - se 
LANDBRUK (1993-94) III , Il. 
omstillingstiltak for landbruksbasert - se LANDBRUK 
(1994-95) Il, l , INDUSTRI (1995-96) Il, l ; STATSBUD
SJETTET (1993 - 94) Il, 7. 
overgangsordninger og omstillingsvilkår for norsk- se IN
DUSTRI (1993-94) Ill, 14. 
rapport fra Rebild Marketing Management A/S om følger 
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av et EU-medlemskap for norsk - se LANDBRUK 
(1993 - 94) Ill, 14. 
rapport om virkninger av EF- medlemskap- se INDUSTRI 
(1993-94) Ill, 7. 
skjerpede vannkvalitetskrav med EØS-avtalen til norsk -
se LANDBRUK (1993-94) Ill, 16. 
strukturen i landbruksbasert - se LANDBRUK (1995-96) 
Il, 7. 
tiltak for å hindre arbeidsplassbortfall ved et EU-medlem
skap- se LANDBRUK (1993-94) lii, 10. 

Næringsmiddelkontroll av importerte matvarer - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) Il, 5 og Ill, 14. 
av innvandrerbutikker i Oslo - se VAREHANDEL 
(1994- 95) Ill, 7. 
for å hindre omsetning av ulovlig importert kjøtt - se 
VAREHANDEL (1993-94) Ill, 7. 
forekomst av salmonella i matvarer- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995-96) Ill, 12. 
grensekontroll mot EU og EØS- landene - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) Ill , 15. 
miljøgifter i matvarer- se FOLKEHELSE (1995-96) Il, 2. 
mot antibiotikaresistente bakterier i kjøtt - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill, 8. 
sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) Ill, 12 og 14. 
tiltak mot radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken - se 
FOLKEHELSE (1994-95) Ill, 7. 

Næringsmiddelloven, endr. - se HELSEVESEN (1993 - 94) 
IV, 3. LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) IV, l. 

Næringsmiddeltilsyn, kontroll med gatekjøkkenmat - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill , 4. 
organisering av offentlig - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1993 - 94) IV, 2; (1994-95) IV, l. 
økonomiske følger for kommunene av omlegging - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) Il, 3; (1995-96) 
I, 3. 

Næringsmidler, EU-direktiver om tilsetningsstoffer - se 
EFTA/EU (1993-94) Ill , 49; (1994- 95) Ill, 23; (1995 - 96) 
Il, 13; FOLKEHELSE (1995-96) Il, 4; (1996-97) Il , 10 og 
Ill, 4. 

Næringspolitikk - se INDUSTRI (1993-94) I, l ; (1994-95) I, 
l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
nytt utvalgs mandat og sammensetning - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 26. 
redegjørelse om- se INDUSTRI (1995 - 96) Il , l. 

Næringsstruktur, politisk samarbeid for omlegging av - se 
MILJØVERN (1996-97) Il, 3. 

Næringsutvikling i distriktene- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1994-95) Il , 2; (1996- 97) Il, l. 
i distriktene, budsjett - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1993 - 94) I, l ; (1994 - 95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
I · 
i distriktene, endr. budsjett 1993 -se DISTRIKTSUTBYG
GING (1993-94) Il, 2. 
i distriktene, tilskuddsforvaltning- se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 4. 
kompensasjon for ikke-utbygging av vassdrag - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, l. 
forslag om regelendring for statsstøtte- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1995-96) Il, 2. 
i Vestfossen, Øvre Eiker, statlig støtte til- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1995 - 96) Ill, 2. 

Næringsvirksomhet, endr. i lov om- se AKSJER (1996-97) 
IV, 4. 
endr. i lov om erverv av - se AKSJER (1995-96) IV, 4; 
(1996- 97) IV, 5. 
forslag om endr. i lov om erverv av - se INDUSTRI 
(1995-96) Il, 5. 
ny lov om erverv av - se INDUSTRI (1994-95) IV, l. 

Nærkringkasting, konsesjonsområder for - se KRINGKAS
TING (1994-95) IV, l. 
omtale i melding om kringkasting - se KRINGKASTING 
(1996-97) Il, l. 
omtale i melding om kringkasting og dagspresse - se 
KRINGKASTING (1994- 95) Il , l; (1995-96) Il, 2. 
opphevelse av avgift og utvidet sendetid for reklameinn
slag- se KRINGKASTING (1993 - 94) IV, l. 
stortingsmelding om - se KRINGKASTING (1994-95) Il, 
2. 
stortingsmelding om eierskap i - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il , 3. 

videreformidling av kommersielle satellittsendinger - se 
KRINGKASTING (1994-95) Ill, 3. 

Nærkringkastingsnemnda, nedlegging av styret- se KRING
KASTING (1993-94) IV, l. 

Nærmiljøpolitikk, melding om- se MILJØVERN (1993-94) 
Il, l. 

Nærmiljøtiltak i organisasjoners regi , bev. - se MILJØVERN 
(1993 - 94) l, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l ; (1996-97) I, 
1. 

Nærpqliti, forslag om plan for utbygging av- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Il, 4. 
mål om mer synlig - se POLITI OG PA TALEMYNDIG
HET (1996-97) Ill, Il. 
nY. organisering av polititjenesten i Oslo - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1993 - 94) l, l. 
OJWrettholdelse av et desentralisert - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, l. 

Nærradio, en redaktørs misbruk gjennom æreskjelling og sji
kane- se KRINGKASTING (1994-95) Ill, 2. 
forslag om endr. i reglene for bingo- se KRINGKASTING 
(1993-94) Il , 2 og 3. 
forverrede konkurransevilkår etter oppstart av nye rikska
naler- se KRINGKASTING (1993 - 94) Ill, 4. 
frekvenser til rådighet for - se KRINGKASTING 
(1993-94) Il, l og Ill, 2. 
omtale i melding om kringkasting og dagspresse - se 
KRINGKASTING (1994-95) Il, l ; (1995-96) Il, 2. 
stortingsmelding om- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 
2. 
stortingsmelding om eierskap i - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il, 3. 
tekniske rammebetingelser - se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1993-94) I, l. 
videresending av programstoff - se KRINGKASTING 
(1996-97) Il, l og Ill, 8. 

Nærsynthet, trygderefusjon for operasjon ved privatklinikk -
se HELSEVESEN (1996- 97) Ill, 14. 

Nødhjelp, budsjett - se UTENRIKSSAKER (1993-94) l, l ; 
(1994-95) l, l ; (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett- se UTENRIKSSAKER (1995 - 96) Il, 2 og 
11. 
etter jordskjelvet i India 1993 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) Il, l. 
Nord-Korea - se UTENRIKSSAKER (1996- 97) Ill , 7. 
til tamiler på Sri Lanka - se UTENRIKSSAKER 
(1995 - 96) Ill , 4. 

Nødmeldetjenester, endret ordnin~ for tildeling av nødnummer 
- se REDNINGSTJENESTE (1994-95) III, 2. 
flytting av legevakt i Grimstad - se KOMMUNER 
(1993-94) Ill, 2. 
lokale vaktsentralers ansvar- se KOMMUNER (1993 - 94) 
Ill, l. 
organisering av lokale nødmeldingssentraler - se RED
NINGSTJENESTE (1994- 95) Il, l. 
samarbeidsbegrensninger pga. taushetsplikt - se RED
NINGSTJENESTE (1994-95) Ill, 4. 

Nødmeldinger, problemer med falske- se REDNINGSTJE
NESTE (1995-96) Ill, l. 

Nødmeldingssentraler, tildeling av nødnummer 110 - se RED
NINGSTJENESTE (1995-96) Il, l. ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) l, l. 

Nødvergerett, styrking av - se STRAFFELOVGIVNING 
(1994-95) Ill, 5. 

Obeid, Hosne Y oussef, utreise for - se !NNV ANDRERE 
(1993-94) Ill, 7. 

OBOS, overdragelse av statens gårder på Meyerløkka via- se 
BOLIGBYGGING (1996- 97) Ill, 4. 

Ocean Guard AlS, konsept for oppsamling av olje fra skips
vrak utviklet av - se FORURENSNING (1993-94) Ill, 21. 

Odda, nedleggelse av tollsted- se TOLL (1995-96) Ill, 6. 
Odda kommune, skredsikring - se NATURSKADER 

(1994-95) Il, l. 
tilsidesetting av vedtak om tariffavtaler for bygge- og an
leggsoppdrag - se KOMMUNER (1993-94) Ill, 34; 
(1994-95) Ill, 5; LØNN (1995-96) Il, 4. 

Odelsloven, endr. i- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2 og 4. 
endr. i- se TRYGDER (1996- 97) IV, 5. 
foreldelse av odelsløsningsrett - se LANDBRUK 
(1995-96) IV, 3. 

Odinfeltet, disponering av innretningene på- se OLJEUTVIN
NING (1995-96) Il, 5. 
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OECD, avtale om avvikling av skipsstøtte - se ST A TSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28; VERFTSINDUSTRI 
(1994-95) I , 2; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
avtale om investeringer - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1996-97) Ill, 10. 
avtale om normale konkurransevilkår i skipsbyggingsindu
strien- se VERFTSINDUSTRI (1995-96) IV, l. 
bekjempelse av barnearbeid gjennom sosiale standarder 
se ØKONOMISK SAMARBEID (1994- 95) Il, 6. 
skr.spm. fra Marit Arnstad om investeringsavtale - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 141. 

OECD-avtalen, støtte til skipsbygging for fiskebåtredere - se 
VERFTSINDUSTRI (1995-96) 111, l. 

Offentlig virksomhet, avbyråkratisering og effektivisering i 
forvaltningen- se STATSFORVALTNING (1996-97) Ill, 
9. 
privatisering- se LOKALFORVALTNING (1994-95) 111, 
4; (1995 - 96) Ill, 3. 

Offentlige anskaffelser, deltakelse for små og mellomstore 
bedrifter- se INDUSTRI (1995-96) Ill, 12. 
diskriminering av norske bedrifter - se EFTA/EU 
(1994-95) Ill, 17. 
EØS-regler og kommunenes kriterier ved - se EFTA/EU 
(1993-94) Ill, 17. 
iverksetting av WTO-regler- se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1995-96) Ill, 3. 
næringspolitisk redegjørelse - se INDUSTRI (1995-96) Il, 
l. 
sikring av norske leverandører ved - se SYKEHUS 
(1995-96) Ill, 14. 

Offentlige innkjøp, lovhjemmel for nasjonal domstolsbehand
ling ved brudd på WTO-avtalen- se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1995-96) IV, l. 
ratifikasjon av Avtale om- se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1994-95) Il, l. 

Offentlige utvalg, forslag om å utrede hensiktsmessigheten av å 
oppnevne embets- og tjenestemenn - se DEPARTEMEN
TER (1995-96) Il, 16. 
styrer og råd 1993- se DEPARTEMENTER (1993-94) Il, 
8. 

Offentliggjøring av dokumentene under Schengen-avtalen- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) Ill, 13. 
av politiske partiers inntekter- se POLITISKE PARTIER 
(1994-95) Il, l; (1996-97) Ill, 2. 
av politiske partiers inntekter, skr. spm. fra Lars Sponheim 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 84. 
av rapporter etter evaluering av departementers administra
sjon og ressursbruk - se STATSBUDSJETTET (1995-96) 
I, 32. 
av skatte lister, forslag om å forby - se SKA TTEADMINI
STRASJON (1996 - 97) Il, 9. 

Offentlighet, saksbehandling i folkevalgte organer- se KOM
MUNER (1996-97) IV, l. 

Offentlighetsloven, bebudet melding om - se STATSFOR
VALTNING (1996-97) Ill, 2. 
bomtrålersaken - se STATSFORVALTNING (1996-97) 
Ill, 14. 
departementenes oppfølging av- se STATSFORVALT
NING (1995 - 96) Ill, 8. 
endr. i- se LOKALFORVALTNING (1996-97) IV, 2. 
endr. i - se STATSFORVALTNING (1994-95) IV, l; 
(1995-96) IV, l; 
forslag om endr. av Regjeringens utredningsinstruks 
(bifalt)- se STATSFORVALTNING (1995-96) Il, 2. 
forslag om en dr. for å sikre innsyn- se ST ATSFORV ALT
NING (1993-94) Il, 2. 
forslag om etablering av offentlighetsombud og offentlig
hetsråd- se STATSFORVALTNING (1995-96) Il, 5. 
forslag om gyldighet for Statens nærings- og distriktsutvik
lingsfond- se STATSFORVALTNING (1994-95) Il, 6. 
forslag om gyldighet for statsforetak - se ST ATSFOR
V AL TNING (1995-96) IV, 3. 
forslag om mer åpenhet - se ST A TSFORV AL TNING 
(1995-96) IV, 4. 
forslag om stortingsmelding (bifalt)- se REGJERINGEN 
(1996-97) 11, 2. 
hemmeligholdelse av dokumenter vedr. privatskoler - se 
STATSFORVALTNING (1995-96) III, 7. 
instruks for praktisering av - se STATSFORVALTNING 
(1994-95) Ill, 7. 

journalføring av EU-dokumenter i Utenriksdepartementet 
- se EFT NEU (199 5-96) Il, l. 
journalføringsrutiner i Kirke-, utdannings- og forsknings
departementet- se DEPARTEMENTER (1996-97) l, 5. 
klager på avslag om dokumentinnsyn - se ST A TSFOR
V ALTNING (1994-95) Il, 4. 
manglende innsyn i forvaltningen - se STORTINGETS 
OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (1996-97) 
Il, 2. 
manglende innsyn og journalføring i forvaltningen - se 
STATSFORVALTNING (1994-95) Il, 7 og 8; STORTIN
GETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 
(1995 - 96) Il, 3. 
melding om offentlighet i forvaltningen- se STATSFOR
VALTNING (1996-97) Ill, 15. 
NRK som aksjeselskap, forholdet til - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1995-96) IV, l. 
opplysninger om utviste utlendinger - se STATSFOR
VALTNING (1995-96) Ill, 5. 
praktisering av- se STATSFORVALTNING (1995-96) 
Ill, 3 og 4. 
praktisering i Landbruksdepartementet- se STATSFOR
VALTNING (1994-95) Ill, Il og 12. 
praktisering ved forhandlinger om EF-medlemskap - se 
EFTNEU (1993-94) Ill, 4. 
sensurering av offentlige journaler - se STATSFOR
VALTNING (1994-95) Ill, 4. 
skattefogders manglende journalføring av post - se 
STATSFORVALTNING (1995-96) Ill, 6. 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond sitt forhold til -
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Ill, l. 
utredning av endringsforslag- se STATSFORVALTNING 
(1994-95) Ill, 9. 

Offshore servicefartøy, underlagt rederi beskatningsregler - se 
SKA TIER (1996-97) IV, 13. 

Offshoreindustri, oppdrag til Midt- og Nord-Norge- se IN
DUSTRI (1994-95) Ill, 22. 
på Vestlandet, sysselsetting i - se INDUSTRI (1994-95) 
Il, 6. 

Ofotbanen, malmtransport, omorganisering- se JERNBANER 
(1995-96) Il, 5. 

Ofotfjorden, utredning av båt-/fergeforbindelse over - se 
VEGVESEN (1995-96) I, l. 

O FU-kontrakter, bevilgningsøkning 1993- se INDUSTRIUT
BYGGING (1993-94) Il, l. 

Oil Guide, konsept for oppsamling av olje fra skipsvrak- se 
FORURENSNING (1993-94) Ill, 21. 

OL, Lillehammer 1994, bevilgninger - se ST ATSBUDSJET
TET (1993-94) l, 3; (1994-95) I, 3. 
budsjett 1994- se IDRETT (1993-94) I, 2. 
dispensasjon for frakt av husmoduler fra Sverige- se VEG
VESEN (1993-94) Ill, 6. 
etterbruk av pressesenteret til utdanningsfonnål - se HØG
SKOLER (1995-96) Ill, 2. 
etterbruksfond- se LOKALFORVALTNING (1994-95) I, 
l. 
gjenbfJ.lk av politiets infonnasjonsteknologi - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1995- 96) Ill, 17. 
Norgesprofilering gjennom - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) I, l. 
nytte for alle arenakommuner av designprogrammet - se 
KUNST (1993-94) Ill, 4. 
politiberedskap - se POLITI OG P ÅT ALEMYNDIGHET 
(1993-94) l, l. 
pris- og kravnivå til OL-turistene - se REISELIVSNÆ
RING (1993-94) Ill, 2. 
revisjonsmessige tiltak - se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, l. 
Statoils «operasjon smøreolje)) - se DEN NORSKE 
STATS OLJESELSKAP (1993-94) Ill, l. 
støtte fra Forsvaret- se FORSVAR (1993-94) I, l. 
videreutvikling, utplassering og etterbruk av edb-utstyr -
se RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 10. 

OL-inntekter, budsjett - se IDRETT (1994-95) l, 2; 
(1995-96) I, 2. 

Olavsfestdagene, bev. 1995- se KUNST (1994-95) l, 2. 
Ole Bull-akademiet, bev. 1995- se HØGSKOLER (1994-95) 

I, l. 
Olivin A/S, tannslitasje grunnet støv på arbeidsplassen - se 

HELSEVESEN (1996-97) 11, 14. 
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g~ikling 1988-92- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 

OLJE ........ . ........................... . 452 
Olje- og energidepartementet, en<lr. budsjett 1997 - se 

STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
- opprettelse ved deling av Nærings- og energidepartementet 

- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I 3L 
Oljebeskatning, Riksrevisjonens antegnelse til fordelingssaker 

sokkel-landkommuner - se SKA TIEADMINISTRASJON 
(1996-97) Il, 5. 

Oljeboikott av Nigeria for menneskerettighetsbrudd - se 
UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 6. 

Oljedirektivet- se EFTA/EU (1993-94) Il 6· (1994-95) 111 
14 og 18. ' ' ' 
innlemmelse i EØS-avtalen- se EFTA/EU (1994-95) Il 
lO; (1994 - 95) IV, 5. ' 

Oljedirektoratet, budsjett - se OLJE (1993-94) I, 2; 
(1994-95) l, l og 4; (1995-96) I, 2; (1996 - 97) I, 3; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett - se OLJE (1993-94) Il, 2; (1994-95) Il, 2; 
(1995-96) 11, l; (1996-97) Il, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
årsberetning 1991 og 1992 - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) 11, 3. 

Oljefond - se Statens petroleumsfond 
Oljefyring, anmodning om plan for redusert bruk- se ENERGI 

(1995-96) 11, 3. 
Oljeindustri, lokalisering av INTSOK-sekretariat - se OLJE

OMSETNING (1996-97) Ill , 7. 
rapport om bistandspolitikk og norsk - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Ill, l. 

Oljeins~allasjoner, disponering av innretningene på Frigg og 
He1mdal - se OLJEUTVINNING (1996-97) Ill 3. 
disponering av innretningene på Mimefeltet- se 'oLJEUT
VINNING (1996- 97) 11, L 
disponering av innretningene på Nordøst Frigg - se 
qLJEU-r:VINNING (1994-95) Il, 5. 
d1sponenng av innretningene på Nordøst-Frigg og Odinfel
tet - se OLJEUTVINNING (1995-96) Il 5. 
elektrifisering - se OLJEUTVINNING (1996-97) Il 4· 
(1996-97) Ill , 4 og 5. ' ' 
fjerning av- se OLJE (1996-97) IV, 2. 
fjerning av, hev.- se OLJEUTVINNING (1995-96) I I· 
(1996-97) l, l. ' ' 
flyttbare produksjonsinnretninger, skattemessig behand
ling av eie og leie - se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
2, 31 og 34. 
opphugging av plattformen Brent Spar - se OLJEUTVIN
NING (1995-96) Ill, L 
plan for gjenbruk og gjennvinning av - se OLJEUTVIN
NING (1993-94) 111, 5. 
skr.spm. fra Hilde Frafjord Johnson om Elf-plattform på 

. Friggf~ltet- se (1996-97) Dok. 15, spm. 117. 
OljelekkasJer, bedring av tlensteknologi etter- se OLJEUT

VINNING (1995 - 96) Ill, 2. 

OLJEOMSETNING .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. 456 
Oljepr.iser, COrutslippsøkning pga. differanse mellom kraft

. pnser og.- se E!'ffiRGI (1994-95) Ill, 4. 
OljeproduksJonsskip, skrogverft for bygging av - se 

VERFTSINDUSTRI (1996-97) Ill, 2. 
Oljeskattekontoret, budsjett - se SKA TIEADMINISTRA

SJON (1993-94) I, 1; (1994-95) l l. 
innlemmelse i skatteetaten som et ~entralskattekontor - se 
SKA TTEADM~ISTRASJON (1995-96) I, L 

- skatterege1endring for gass gjennom Statpipe-ledningen -
se SKAITEADMINISTRASJON (1994-95) Ill, 2. 

Olje~~lulykker, ansvar for skade- se SJØFART (1994-95) IV, 

Oljeutslipp fra krigsvrak i Narvik - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 22. 

- fra skip, forslag om strengere regelverk- se FORURENS
NING (1995- 96) 11, 9. 

OLJEUTVINNING ....... . ................ 460 
Oljeutvinning, skr.spm. fra Johan J. Jakobsen om produksjons

. størrelsen i Nord~jøen .-se (1996-97) Dok. 15, spm. 87. 
Oljevernberedskap 1 forbmdelse med prøveboring 1 nordlige 

~avomr~der- se FORURENSNING (1995-96) 11, 7. 
- mtemasJonal konvensjon - se FORURENSNING 

(1993-94) Il, 4. 
meld.ing om- se FORURENSNING (1993-94) 11, 7. 
oppsagelse av avtale om beredskap i Barentshavet - se 
FORURENSNING (1993-94) Ill, 16. 
tilskudd til kommunene- se FORURENSNING (1993-94) 
l, l. 

Olympic Aid, videreføring av aksjonen - se IDRETT 
(1996-97) Ill, 2. 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, valg av medlemmer -
se FORSVAR (1993 - 94) Il, 4. 
virksomheten- se FORSVAR (1993-94) Il, 8; (1994-95) 
Il, 6; (1995-96) 11, 10; (1996-97) 11, 5. 

Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige, valg av 
~edlemmer- se SIVILARBEIDERE (1993-94) 11, L 

- virksomheten 1992 og 1993 - se SIVILARBEIDERE 
(1993-94) Il, 2. 

Ombudsordningene, belysning av roller og uavhengighet - se 
STATSFORVALTNING (1996-97) Il, 4. 

Omda~nels~slov~n, endr. i- se SKATTER (1996-97) IV, 7. 
- århg onentenng om departementets praksis (forslag bifalt) 

-se BEDRIFTSBESKATNING (1996-97) 11, l. 
Omgrupperinger, forsvarsbudsjettet- se STATSBUDSJET

T~T (1994-95) 11, 5; (1995-96) Il, 5; (1996- 97) Il, 5. 
Kuke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett 
1995- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 4. 
Sosialdepartementets budsjett- SE ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 6; (1995-96) Il, 7; (1996- 97) Il , 7. 
Utenriksdepartementets budsjett - se STATSBUDSJET
TET (1994-95) Il, 4; (1994-95) Il, Il ; (1995-96) Il 6 og 
14; (1996-97) Il, 9. • 

Omsetningsloven, forslag om å oppheve reguleringen av egg
og fjørfesektoren - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1994- 95) Il, 2. 

Omsetningsrådet, virksomhet og regnskap - se LAND
BRU.KSPRODUKTER (1993-94) Il, 2; (1995-96) Il, 4. 

Omsettelige kvoter, påstander om kvoteomsetning innenfor 
enkelte fartøygrupper- se FISKERIER (1993-94) Ill 16. 

Omskjæring av kvinner, lovforbud mot- se STRAFFELOV
GIVNING (1995-96) IV, l. 
av pikebarn fra Somalia - se INNVANDRERE (1994-95) 
Ill, 9. 

Omsorgsarbeid for eldre og funksjonshemmede, pensjonspo
eng for- se TRYGDER (1995 - 96) I, 2. 

Omsorgsarbeidere, feriepenger til kommunalt lønnede - se 
FERIE (1996-97) Ill, 1. 

- forslag vedr. videreutdanning til sykepleiere (bifalt) - se 
HELSEPERSONELL (1996-97) l, 1. 

Omsorgs~rbeiderutdanning, avgrensning mot hjelpepleierut
danmng- se HELSEPERSONE~L (1993-94) UI ,.6. 
omsorg for egne barn som praks1s - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1994-95) Ill, 8. 

Omsorgsboliger, bostøtte til minstepensjonister - se ELDRE
OMSORG (1996-97) III, 6. 

- finansiering av sykehjem og - se SYKEHUS (1996-97) 
Ill, 5 . 
handlingsplan for eldreomsorgen - se ELDREOMSORG 
(1996- 97) 11, 5. 
oppstartingstilskudd - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1993-94) I, 1; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, 2 og Il, 2; 
(1996-~7) 1,.2; STAl_'SBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28 . 
oppstartmgstllskudd hl kommunene for økt utbygging - se 
KOM~UNENES ØKONOMI (1993-94) 111, 3. 
utbyggmg av - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1996-97) Ill, 15. 

Omsorgslønn, handlingsplan for eldreomsorgen- se ELDRE
OMSORG (1996- 97) 11, 5. 
praktisering av - se SOSIAL VESEN (1993-94) Ill 7· 
(1994-95) Ill, 3. ' ' 

Omsorgsovertakelse, bamevemtjenestens oppfølgingsansvar 
overfor foreldre- se BARNEVERN (1995-96) Ill, l. 

Omsorgspenger, for foreldre med barn på sykehus- se TRYG
DER (1996-97) IV, 3. 
for foreldre med samværsrett - se TRYGDER (1996-97) 
IV, 4. 
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Omsorgspermisjon for å pleie eldr~ og funksjonshemmede, 
forslag om- se ARBEIDSVILKAR (1994- 95) Il, l. 
forslag om å utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsle
dige»- se ARBEIDSVILKAR (1995-96) Il, 3. 

Omsorgsstønad, skr.spm. fra John l Alvheim - se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 19. 

Omsorgstillegg til barnetrygden - se FAMILIE (1996-97) Il, 
5. 

Omsorgstjenester, forskriftshjemling av kvalitetskrav - se 
ELDREOMSORG (1995 - 96) I, l. 

Omsorgsvikariater, forslag om forsøksordning i tråd med 
«Vtka~lass for arbeidsledige» (bifalt) - se SYSSELSET
TING (1995-96) l, l. 
forslag om å utvide ordningen «Vikarplass for arbeidsle
dige»- se SYSSELSETTING (1995 - 96) Il, 4. 
forsøksordning i tråd med «Vikarplass for arbeidsledige» -
se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 34. 
prøvefylker til forsøksordning - se SYSSELSETTING 
(1996-97) III, 7. 

Omstillingsenhet for overtallige statsansatte - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1993-94) I, 1; (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) I , l; (1996-97) I, l. 

Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark, forslag om 
avtaleverket for reindriftsnæringen - se REINDRIFT 
(1993 - 94) Il , l. 

Omstillingstiltak, budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l , l ; (1996-97) I, 
1. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il , 28. 
henstilling om strukturfond i krisesituasjoner - se INDU
STRIUTBYGGING (1996-97) Il, 4. 
i Rana og Askim, forvaltning av bevilgninger - se RIKS
REVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
næringspolitisk redegjørelse - se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) Il , l. 

Omstreifere, billighetserstatning for mangelfull skolegang - se 
BILLIGHETSERSTATNINGER (1996 - 97) Il, l. 
forslag om erstatning til- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 
l. 
åpning av steriliseringsarkiver - se PERSONVERN 
(1994-95) III, 4. 

Opera i Oslo, innhold i ny- se KUNST (1996 - 97) Ill , 5. 
i Oslo, nybygg - se KUNST (1994- 95) Ill, 8; (1996-97) 
Ill, 3. 
nybygg, alternative stedsvalg - se KUNST (1993 - 94) I, 3. 

Operaen i Kristiansund, hev. - se KUNST (1993-94) l, 3; 
(1994 - 95) l, 2; (1996-97) I, 3. 
bev. 1996, forslag om utvikling til ressurs- og kompetanse
senter (bifalt)- se KUNST (1995-96) I, 3. 

Operaformål, budsjett - se KUNST (1993-94) l, 3; (1994- 95) 
I, 2; (1995-96) I, 3; (1996- 97) I, 3; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Operasjonsforsikringer, henstilling om begrensning - se 
HELSEVESEN (1996-97) Il, 16. 
skr.spm. fra Magnar Sortåsløkken - - se (1996-97) Dok. 
15, spm. 112. 

Oppdrettsnæringen - se HAVBRUK 
Oppegård kommune, oppfølging av arbeidet med en regule

ringsplan for Ingierstrand i- se KOMMUNER (1993-94) 
Ill, 25. 

Oppfølgingstjenesten, kursstønad for praksisplass ved elevbe
drift i Moss- se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 8. 
kursstønad for praksisplass ved Reform 94 - se SYSSEL
SETTING (1994-95) Il, 3 og III, 2. 
prosjektet «Ungdom i arbeid» i Orkdal - se SYSSELSET
TING (1994-95) Ill, 17. 

Oppgaveregisteret, ny lov om- se RETTSVESEN (1996- 97) 
IV, 4. 

Opphavsrett, endr. i EØS-avtalens vedlegg XVII - se KUL
TUR (1996-97) Il, 2. 

Opphavsrettsutvalget, utredninger om åndsverkloven - se 
KUL TUR (1994-95) IV, l. 

Oppheving av lover, aksjeloven- se AKSJER (1996-97) IV, 
3. 
Brønnloven- se BYGNINGSVESEN (1994- 95) IV, 2. 
eierseksjonsloven- se BOLIGBYGGING (1996-97) IV, 
2 . 
Entreprenørloven- se BYGNINGSVESEN (1994-95) IV, 
2. 

Fiskarbankloven- se FISKERIER (1996-97) IV, 2. 
fotografiloven- se KUL TUR (1994-95) IV, 2. 
fotokopieringsloven- se KUL TUR (1994-95) IV, l. 
hotelloven- se REISELIVSNÆRING (1996-97) IV, l. 
i forbindelse med ny smittevemlov - se FOLKEHELSE 
(1993 - 94) IV, l. 
i forbindelse med ny kirkelov - se DEN NORSKE KIRKE 
(1995-96) IV, l. 
i forbindelse .med endr. i arbeidsmiljøloven - se AR
BEIDSVILKAR (1994-95) IV, l. 
i forbindelse med ny lov om telekommunikasjoner - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994-95) IV, l. • 
i forbindelse med ny politilov - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1994-95) IV, 4. 
i forbindelse med ny lov om universiteter og høgskoler - se 
HØGRE UTDANNING (1994-95) IV, l. 
jordvemloven- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2 . 
kjøttkontrolloven - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) IV, 2. 
kraftfOrforsyningsloven - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1994-95) IV, 2. 
lov om avgift på honorarer til utenlandske kunstnere - se 
PERSONBESKATNING (1996-97) IV, l. 
lov om avgivelse av forsikring - se DOMSTOLER 
(1994-95) IV, 2. 
lov om erverv og bortfrakting av skip - se SJØFART 
(1995 - 96) IV, l. 
lov om fast granskingskommisjon ved dykkerulykker - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) IV, l. 
lov om merverdiavgiftskompensasjon - se MERVERDI
AVGIFT (1995-96) IV, l. 
lov om organisering av velferd for elever og studenter - se 
UTDANNING (1995-96) IV, 2. 
lov om pensjonstrygd for skogsarbeidere, fra l . januar 2005 
-se TRYGDER (1995-96) IV, l. 
lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft - se SKATTER 
(1995 - 96) IV, 8. 
lov om reisegaranti for reisearrangører- se REISELIVS
NÆRING (1995 - 96) IV, l. 
lov om Skattefordelingsfondet- se SKATTER (1996-97) 
IV, 2. 
lov om skattefri ulempegodtgjøring - se SKATTER 
(1996- 97) IV, 3. 
lover om foreløpig innførsels- og utførselsforbud - se 
UTENRIKSHANDEL (1996-97) IV, l. 
midlertidig lov av 2. april 1993 nr. 37 om sanksjoner ved 
brudd på lov om reklame - se KRINGKASTING 
(1993-94) IV, 2. 
midlertidig lov om tiltak mot sykdom hos akvatiske orga
nismer- se HAVBRUK (1996 - 97) IV, l. 
petroleumsloven - se OLJE (1996-97) IV, l. 
postloven og postkasseloven- se POST (1996- 97) IV, l. 
Svalbardskatteloven og Jan-Mayen- skatteloven - se 
SKATTER (1996-97) IV, l. 
tomtefesteloven-se BYGNINGSVESEN (1996-97) IV, l. 
vedr. militær rettergangslovgivning - se FORSVAR 
(1993-94) IV, 2. 

- verdipapirhandelloven- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
Oppkuven 1 Oslomarka, sluttbehandling av vernesak- seNA

TURVERN (1993-94) III, 23 . 
Oppland, sauehold i kjerneområdet for jerv - se HUSDYR

BRUK (1995-96) Ill, 12. 
Oppland fylkeskommune sender uttalelse vedr. vann- og frost

~~oblemer vinteren 1995- 96- se FYLKER (1995-96) Il, 

uttalelse om forhandlingsansvaret for lærere - se FYLKER 
(1993-94) Il, 4. 
uttalelse om organisering av Statens nærings- og distrikts
utviklingsfonds ytre apparat- se FYLKER (1994-95) Il, l. 

Opplysningsarbeid, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993 - 94) I, 2; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Opplysningsorganisasjonene, voksenopplæring, budsjett - se 
VOKSENOPPLÆRING (1993-94) I, l ; (1994-95) l, l ; 
(1995-96) l, l. 

Opplysningsplikt, utrykte vedlegg til konstitusjonelle doku
menter - se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 

Opplysningssentraler, nedleggelse av - se TELEVERKET 
(1994-95) Ill , 7, 9, 11 og 13. 
nyopprettelse- se TELEVERKET (1996-97) Ill, 8. 
taushetsplikt om nedleggingsplaner - se TELEVERKET 
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(1994-95) Ill, 10. 
Opplysningsvesenets fond, bindingstid ved makeskifte på Gar

dermoen- se LANDBRUK (1995-96) Ill, 3. 
finansieringsstøtte til nye kirkebygg etter kirkebranner - se 
DEN NORSKE KIRKE (1993-94) Ill, 5. 
forslag vedr. arealer til makeskifte ved barskogvern (bifalt) 
-se SKOGBRUK (1995-96) Il, 3. 
lov om- se DEN NORSKE KIRKE (1995-96) IV, 2. 
prisfastsetting ved salg av Gjerstad prestegård - se DEN 
NORSKE KIRKE (1995-96) Ill, l. 

Opplysningsvesenets fonds skoger, budsjett- se DEN NORS
KE KIRKE (1993-94) I, 2; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) l, l. 

Opplæringsbok for allmennfaglig studieretning- se SKOLER 
(1996- 97) Il, 22 
som elevvurderi\)gsvirkemiddel, anmodning om evaluering 
-se VIDEREGAENDE SKOLER (1996-97) I, l. 

Opplæringskontorer, tilskudd til- se SKOLER (1995-96) Il, 
17; UTDANNING (1995-96) 111, 12. 

Opplæringspenger ved deltagelse på foreldrekurs- se TR YG
DER (1996-97) IV, 3. 

Oppløsningsrett, grunnlovsforslag (ikke bifalt) - se STOR
TINGET (1995 - 96) Il, 8. 

Opprinnelsesmerking, oppheving av forskrifter - se FOR
BRUKERSAKER (1993-94) 111, l. 

Opprydningstiltak, bev. 1997 - se FORURENSNING 
(1996-97) I, l. • 

Oppsigelser i Posten - se ARBEIDSVILKAI\(1996-97) Ill, 6. 
i Posten, trusler om- se ARBEIDSVILKAR (1996-97) Ill, 
7. 

Oppsigelse~vern, endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDS-
VILJ0R (1994 - 95) IV, l. o 

for SJøfolk- se ARBEIDSVILKAR (1994 - 95) Ill, 6. 
veØ statlig overtakelse av vakttjeneste- se ARBEIDS VIL
KAR (1993-94) Ill, 7. 

Opptaksutstyr, omlegging av avgiftssystem- se SÆRA VGIF
TER (1993-94) I, 2. 

Opptreningsinstitusjoner (tidl. rekonvalesenthjem), hev. - se 
HELSEINSTITUSJONER (1993-94) I, l ; (1994-95) l, l; 
(1995 - 96) l, l ; (1996- 97) l, l. 
forslag vedr. Riskatun Bo- og Rehabiliteringssenter - se 
HELSEINSTITUSJONER (1995-96) Il, 2. 
forslag om refusjonsordning for hjertepasienter og økte 
kurpriser (begge bifalt) - se HELSEINSTITUSJONER 
(1996- 97) I, l. 

Opseth, KjeD, statsråd, mistillitsforslag- se REGJERINGEN 
(1996- 97) Il, 16. 

Opsjoner, eierbegrensning i finansinstitusjoner - se AKSJER 
(1996-97) Il, 10. 
m.v. i arbeidsforhold, skattemessig behandling - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 2. 
regler for- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
skatteplikt på ubenyttede- se SKATTER (1995-96) IV, 4. 
skattlegging av fordel ved erverv og innløsing - se SKA T
TER (1995-96) IV, 5. 
som del av lønn/styrehonorar, forslag om forbud- se AK
SJER (1995-96) Il, 10. 
tiltak mot uønskede ordninger- se AKSJER (1995-96) Il, 
9 og IV, 5. 

Opsjonsavtaler for toppledere i næringslivet - se LØNN 
(1993-94) Ul, 3. 

Ordførerbuen i Møre og Romsdal, oppgraderes til riksveg - se 
VEGVESEN (1996-97) Il, 9. 

Ordførere i kommuner og fylkeskommuner, forslag om direkte 
valg- se LOKALFORVALTNING (1994-95) Il, l. 

Oreigningsloven, endr. i- se NATURVERN (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se POST (1996-97) IV, l. 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering, tollkontroll av 
minonteter- se TOLL (1995-96) l, 2. 

Organisasjonsfrihet i Norsk Folkehjelp - se ARBEIDSVIL-
KAR (1996-97) Ill, 3. o 

rett til å være uorganisert - se ARBEIDSVILKAR 
(1996-97) IV, 2. 

Organtransplantasjon, henstilling vedr. fordeling mellom de 
nordiske land- se SYKEHUS (1996-97) I, 2. 
ved Rikshospitalet og i utlandet- se SYKEHUS (1996-97) 
Ill, 7. 

Orkanskader i fiskeri- og havbrukssektoren, erstatning for - se 
NATURSKADER (1993 - 94) Il, l. 

Orkdal kommune, prosjektet «Ungdom i arbeid»- se SYS
SELSETTING (1994-95) Ill, 17. 

Orkla AS, oppkjøp av aksjer i Schibsted - se MASSEMEDIER 
(1995-96) Ill, 2. 

Ortopediingeniører, endr. i lov om - se HELSEVESEN 
(1993-94) IV, 3; HØGRE UTDANNING (1994-95) IV, l. 

Ortopedisk tilpasset skotøy ~rodusert i utlandet, refusjon for
se TRYGDER (1993-94 Ill, 7. 

Ortopediske pasienter, fors ag om å sikre drift av Riskatun 
Bo- og Rehabiliteringssenter - se HELSEINSTITUSJO
NER (1995-96) Il, 2. 

Oscarshall, budsjett- se KONGEN (1993-94) I, l; (1994-95) 
l, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, l. 

Oseberg Sør, utbygging og drift - se OLJEUTVINNING 
(1996-97) Il, 5. 

OSKAR, oppfølging fra arbeidsmarkedsetaten - se SYSSEL
SETTING (1994-95) Ill, 7. 

Oslo, etablererstipendmidler se SYSSELSETTING 
(1996 - 97) Ill, 16. 
forslag om å legge Gardermobanen i tunnel gjennom Gam
lebyen- se JERNBANER (1994-95) Il, 5. 
INTSOK-sekretariat lokalisert til- se OLJEOMSETNING 
(1996-97) Ill, 7. 
konsesjonstildeling for lokalfjernsyn - se KRINGKAS
TING (1995-96) III, 3; (1996-97) Ill, 2, 3, 5 og 7. 
Kværner-nedleggelse av avdeling for vannkraftteknologi -
se INDUSTRI (1996-97) Ill, 14 og 16. 
lokalisering av Den Norske Opera- se KUNST (1994-95) 
Ill, 8. 
luftkvalitet - se FORURENSNING (1996- 97) Ill, 13 og 
16. 
Naturvernforbundets registreringer i skogsområder - se 
NATURVERN (1995 - 96) Ill, 15. 
nedleggelse av Levahn Industrier i - se INDUSTRI 
(1995 - 96) Ill, 9. 
og Akershus, interp. om kollektivtrafikkplaner - se SAM
FERDSEL (1996-97) Il, 2. 
og Akershusregionen, forslag om plan for forsert kollektiv
utbygging- se SAMFERDSEL (1996-97) Il, l. 
overdragelse av statens gårder på Meyerløkka- se ST ATS
EIENDOMMER (1996-97) III, 3. 
prosjektering av jernbanetunnel gjennom Gamlebyen - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
stortingsvalget 1993- se STORTINGET (138.), sak 2. 
støtte fra SND til etablering av TV Film Forlag i- se IN
DUSTRIUTBYGGING (1995-96) Ill, 5. 

Oslo Børs, virksomhet- se KREDITTPOLITIKK (1993 - 94) 
Il, l; (1994 - 95) Il, 2; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, l. 

Oslo Filharmoniske Orkester, bev. 1996 - se KUNST 
(1995-96) I, 3. 

Oslo fylkesskattekontor, anmodning fra Tiny Transport A/S 
om veiledning - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1993-94) Til, 3. 

Oslo Hovedflyplass AS- se Gardermoen. 
Oslo indre øst, bev. 1994 - se STATSBUDSJETTET 

(1993-94) I, 2, 10 og 34. o 

ev. ny videregående skole- se VIDEREGAENDE SKO
LER (1994-95) I, l. 
forslag om handlingsprogram for - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 21. 
forslag vedr. en handlingsplan for å bedre levekår (bifalt)
se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 2. 
handlingsprogram for - se LOKALFORVALTNING 
(1996- 97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31 og 
Il, 28. 
levekår og boforhold- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
lokalisering av ny kunstfaghøgskole - se HØGSKOLER 
(1995-96) I, l. 
planarbeid Gamlebyen/Bjørvika/Bryn, bev. 1997 - se 
SAMFERDSEL (1996 - 97) Il, 3. 
samlokalisering av Riksteatret, Rikskonsertene og Riksut
stillinger- se KUNST (1995-96) 11, 2. 

Oslo Jazzfestival, bev. 1996- se KUNST (1995-96) I, 3. 
Oslo Kammermusikkfestival, bev. 1996 - se KUNST 

(1995-96) I, 3. 
Oslo kommune, avtale med Blitz-miljøet - se KOMMUNER 

(1994-95) Ill, 3. 
avtale om tunnel under Blindern - se VEGVESEN 
(1995-96) Ill, 7. 
barnehagepriser i bydel Romsås - se BARNEHAGER 
(1996-97) Ill, 4. 
bemanningsreduksjon ved arbeidskontorer - se SYSSEL
SETTING (1994-95) Ill, 24. 
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bostedsløse- se KOMMUNER (1996- 97) Ill, 6. 
byfornyelse i Gamlebyen og leietakeres rettigheter - se 
BOLIGBYGGING (1996- 97) III, 5. 
flytting av deler av havnetrafikken - se HAVNEVESEN 
(1996- 97) 111, l. 
forsvarlig drift av Ullevål sykehus- se FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI (1994-95) Ill, l. 
forsøpling og hærverk 17. mai - se KOMMUNER 
(1993-94) Ill, 35. 
gjennomføring av Reform 97- se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1995 - 96) Ill, 4 . 
godkjenning av helseplan - se HELSEVESEN (1994-95) 
Ill, 23. 
Ibsentunnelen, utsettelse av statlig refusjon - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
kartlegging av flyktningers bruk av offentlige stønadsmid
ler- se INNVANDRERE (1994-95) Ill , 23. 
lederstillinger i skolen - se SKOLER (1994-95) Ill , 17. 
levekår og boforhold- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
metadonprosjektet - se NARKOTIKA (1994-95) 11, 2. 
omgjøring av bystyrets vedtak om havneutvidelse på Filip
stad- se KOMMUNER (1993-94) Ill , 27. 
parkeringstillatelser for funksjonshemmede - se VEG
TRAFIKK (1994-95) Ill, 7. 
pasientidentifiserbar informasjon ved bydelsfinansiering 
av sykehustjenester- se HELSEVESEN ( 1993 - 94) Ill, Il . 
prøveprosjekt for metadonbehandling av heroinmisbrukere 
-se NARKOTIKA (1993-94) Ill, 5. 
regulering av Mustadornrådet - se KOMMUNER 
(1995-96) Ill, 2. 
sivilarbeidere i voldsforebyggende arbeid- se SIVILAR
BEIDERE (1994- 95) Ill, 2. 
skolefritidsordninger - se GRUNNSKOLE (1996-97) Ill , 
9. 
skolelokalsbehov for fremmedspråklige - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1996 - 97) Ill , 2. 
skriv om fremskynding av Stortingets budsjettvedtak vedr. 
kommunesektoren - se KOMMUNER (1996- 97) Il, 2. 
statens tilsidesettelse av reguleringsplan for nytt Rikshospi
tal på Gaustad - se KOMMUNER (1993-94) Ill, 26. 
statlig overtakelse av planarbeid for nytt Rikshospital for
se KOMMUNER (1993 - 94) III, Il. 
stengning av og forfall i Trefoldighetskirken - se DEN 
NORSKE KIRKE (1993-94) Ill , 2. 
støtte til P 22 Kontaktsenteret for rusbelastede - se HEL
SEINSTITUSJONER (1994-95) Ill, l. 
sykehuslegers private medisinske virksomhet - se HELSE
PERSONELL (1994- 95) Ill , 5. 
tilskudd til drift av kommunale sykehus- se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il , 6. 
tiltak mot tagging i - se STRAFFELOVGIVNING 
(1993-94) Ill, 5. 
tjenlige skolelokaler ved 6-årsreformen - se GRUNN
SKOLE (1995 - 96) Ill, 5; (1996-97) Ill , 15; KOMMUNE
NES ØKONOMI (1996- 97) Ill , l og 8. 
tomtealternativer for nye Sentrum politistasjon - se 
ST A TSEIENDOMMER ( 1996-97) Ill, l. 
trikkeløsning tilknyttet det nye Rikshospitalet - se SAM
FERDSEL (1996-97) Ill, 7. 
uenighet med staten om statlig overtakelse av Økonomisk 
College- se KOMMUNER (1993-94) Ill, 3. 
utbygging av Tullinløkka - se BYGNINGSVESEN 
(1996-97) Ill, 2; KOMMUNER (1994- 95) Ill, 6; 
(1995-96) Ill, Il. 
vedtak om å bygge et mor-barn-senter på Ullevål sykehus
se KOMMUNER (1993-94) Ill, 31. 
ventetidspasienter til svenske sykehus - se HELSEVESEN 
(1996-97) Ill , 16. o 

voldskriminalitet - se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1994-95) Il, 4; (1994-95) Ill, 7 og 14. 

Oslo kontrollsentral (A TCC) i Røyken, utsatt åpning - se 
LUFTFART (1995-96) Il, 3. 

Oslo kretsfengsel, forslag om bev. til utbedringer (bifalt)- se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
grunnkurs i mekaniske fag - se FENGSLER (1994-95) Ill , 
5. 

Oslo kringkaster, Kløfta, nedleggelse av- se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1994-95) Ill , 2. 

Oslo Kristne Senter, støtte etter privatskoleloven - se PRI
VATSKOLER (1994- 95) Il , l. 

Oslo ligningskontor, håndtering av skattesak til Ap- topp- se 

SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) III, 7. 
Oslo Lufthavn AS, bibehold av rettigheter i tjenestemanns

loven - se LUFTFART (1996-97) IV, 2. 
endr. budsjett 1996- se LUFTFART (1996-97) Il, 2. 
kunstnerisk utsmykning av hovedflyplassen - se LUFT
FART (1996-97) Ill, 11. 
statlig lånetilsagn 1997- se LUFTFART (1996-97) l, l og 
Il, 7. 
økonomisk utvikling- se LUFTFART (1996- 97) Il , 10. 
se forøvrig Gardermoen. 

Oslo lufthavn, Fornebu- se Fornebu. 
Oslo lufthavn, Gardermoen - se Gardermoen. 
Oslo Militære Samfund, taler av forsvarsministeren og uten

riksministeren - se NATO (POLITISKE SPM) (1996- 97) 
III, l. 

Oslo politikammer, bekjempelse av voldskriminalitet - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Il, 4. 
etterfoJskning av overfall på Mogens Glistrup- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) 111, 7. 
he.nleggelser av butikktyverisaker - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95))11, 3. 
ny organisering- se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1993-94) I, l. 
nY.e stillinger ved utlendingsseksjonen - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95)) , l ; (1995-96) Ill , 12. 
ressurssituasjon- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) I, l. o 

saksrestanser - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1994-95) Ill, 6. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om kontroll av kurderen Ces-
kin Gtineser - se (1996-97) Dok. 15, spm. 76. o 

vitne- og kildebeskyttelse - se POLITI OG PATALE
MYNDIGHET (1996-97) Ill , 22. 
økte ressurser og et(\b1ering av politistasjon på GrUnerløkka 
-se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) I, l. 
øqske om nye kontorfunksjonærstillinger - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill, 9. 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, forslag om å 
utrede omgjøringsprosjekt- se SYKEHUS (1994-95) Il , 
6. 
utredning om omgjøring til rehabiliteringssenter - se SY
KEHUS (1995-96) Il, 6; (1996-97) I, 2. 

Oslo Sentralstasjon, innsjekking for passasjerer til hovedfly
plassen- se JERNBANER (1996-97) Ill, 18. 
planer om parkeringshus ved terminalen til Gardermoen -
se JERNBANER (1995 - 96) lll, 2. 
utviding av kapasitet mellom Drammen og - se JERN
BANER (1995-96) Ill , 4. 

Oslo tolldistrikt, antegnelser til kontrollvirksomheten - se 
RIKSREVISJONEN (1993 - 94) Il, 4. 

Oslo Universitet, budsjett- se UNIVERSITET (1993 - 94) l , l ; 
(1994 - 95) I, l ; (1995-96) l, l ; (1996 - 97) l, 1. 
forvaltning av eksterne midler (samarbeidsavtale med 
Forskningsfinans AS)- se RIKSREVISJONEN (1995-96) 
Il, 4. 
konstitusjonelle antegnelser til eiendomsforvaltningen - se 
RIKSREVISJONEN (1993 - 94) Il , l. 
opprettelse av et utdanningsvitenskapelig fakultet - se 
UNIVERSITET (1995-96) l, l. 
opptak av utenlandsstudenter til klinisk medisin- se UNI
VERSITET (1995-96) III, 4. 
renovering av Urbygningen, forslag vedr. renovering av 
ZEB-bygningen (bifalt)- se UNIVERSITET (1995-96) l , 
1. 
tilskudd til drift av kommunale sykehus- se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il, 6. 
ZEB-bygningen, renovering av - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) Il, 15. 

Oslo-avtalen om Midtøsten - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il , 5. 

Oslo-prosessen etter Israels aparteid-liknende politikk på Vest
bredden- se UTENRIKSSAKER (1996-97) Il, 8. 

Oslo-Stockholm, utbedring av skinnegang - se JERNBANER 
(1995-96) Ill, 14. 

Oslofjord-regionen, forslag om interkommunalt havnesamar
beid- se HAVNEVESEN (1993-94) Il, 2. 
skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar om sentralsykehus - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 123. 
utbygging i strandsonen- se NATURVERN (1994-95) Ill, 
7. 
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Oslofjorden, forslag om fordeling av utgifter pga. rensepålegg 
-se FORURENSNING (1996-97) Il, l. 
nitrogenrensing av avløpsvann - se FORURENSNING 
(1994-95) Il, 6 og Ill, 31 og 32; (1995-96) Ill, Il; 
(1996-97) Ill, Il. 
redningshelikoptertjeneste - se REDNINGSTJENESTE 
{1994-95) Il, 2; (1996-97) Ill, l og 6; STATSBUDSJET
TET (1994 - 95) Il, 12. 
samordning av havnetrafikken - se HAVNEVESEN 
(1996-97) III, l. 

Oslofjordforbindelsen, bev. til - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; VEGVESEN (1995-96) l, l. 
bygging og finansiering- se VEGVESEN (1996-97) Il, 2. 
nullbev. 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
proposisjon om, tidsfunkt for framleggelse - se VEGVE
SEN (1995 - 96) III, l. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om alternativ til - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 10. 

Oslomarka, vern av midlertidig vernede områder- seNA TUR
VERN (1994-95) I, l. 

OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa), 
omdanning av KSSE til - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Il, 3. 
melding om samarbeidet 1995 -se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 6. 
melding om samarbeidet 1996 - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 10. 
suppleringsvalg til parlamentarikerdelegasjonen - se 
UTENRIKSSAKER (1995-96) li, 6. 
se forøvrig KSSE. 

Osteoporose - se Beinskjørhet. 
Osterøy, Tiråstunnelen, forskutteringsadgang for Osterøy Bru

selskap A/S - se VEGVESEN (1996-97) I, l. 
Overenskomster inngått i 1992- se TRAKTATER (1993-94) 

Il, 4. 
inngått i 1993- se TRAKTATER (1994-95) Il, 5. 
inngått i 1994- se TRAKTATER (1995 - 96) Il, 16. 
inngått i 1995- se TRAKTATER (1996-97) Il, 6. 

Overforbruk, forslag om tiltak for å redusere - se FORBRU
KERSAKER (1996-97) Il, l. 

Overføringsordninger, evaluering av - se STA TSBUDSJET
TET (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

Overhalla, utlevering av taleregistratorutskrifter etter flyulyk
ken i- se LUFTFART (1993-94) Ill, 4; (1995-96) Ill, 2. 

Overhalla kommune sender skriv om sen avklaring av det øko
nomiske opplegget for kommunene - se KOMMUNER 
(1996-97) Il, 16. 
sender uttalelse vedr. hjemstedskommune for studenter -
se KOMMUNER (1996-97) 11, 7. 

Overkursfond, opprettelse av- se AKSJER (1996-97) IV, 3. 
Overligningsnemnd, etablering av en nasjonal - se SKATTE

ADMINISTRASJON (1996-97) Ill, 6. 
Overnattingsbransjen, fjerning av særregulering for- se REI

SELIVSNÆRING (1996-97) IV, l. 
Overnattingstjenester, moms på - se REISELIVSNÆRING 

(1993 -94) Ill, 4. 
Overproduksjonsavgift på melk - se LANDBRUKSPRO

DUKTER (1996-97) IV, l. 
Overtallighetsproblematikken i samferdselsbedriftene - se 

SAMFERDSEL (1993-94) I, l. 
Overtidsarbeid, bela~tning for den enkelte og samfunnet - se 

ARBEIDSVILKAR (1994-95) III, 15. 
beskatning av reisedekning ved- se SKATTER (1995-96) 
Il, 7 og 10 og Ill, l. 
fOJ~slag om endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSVIL
KAR (1994-95) Il, 8; (1995-96) Il, 8. 
forslag om endr. i arbeidsmiljøloyens kap. X unntaksbe
stemmelser- se ARBEIDSVILKAR (1996 - 97) Il, 7. 
i konkurranseptsatte bedrifter, straffeforfølging - se AR
BEIDSVILKAR (1994- 95) III, 8. 
staten- se STATENS PERSONALPOLITIKK (1993-94) 
Ill, 6; (1994-95) Ill, 4; (1995-96) Il, 6. 
skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar om uthuling av arbeidsmil
jøloven- se (1996-97) Dok. 15, spm. 16. 
tiltak mot ulovlig- se ARBEIDSMILJØ (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l. 

Overvåking, forslag om nedlegging av Nygaard Haug-utvalget 
-se STORTINGET (1993-94) Il, 13. 

Overvåking, ulovlig, avgradering av rapport fra Lund-kommi
sjonen- se STORTINGET (1995-96) Il, 9. 

lovhjemmel for rettslig avhør for granskingskommisjon -
se STORTINGET (1993-94) IV, l. 
nedsettelse av en særskilt komite for oppnevning av en 
granskingskommisjon- se STORTINGET (1993-94) Il, 5. 
oppnevmng av og mandat for en granskingskommisjon- se 
STORTINGET (1993-94) Il, 8. 
oppreisning tilpersoner som har lidd urett- se STORTIN
GET (1995-96) Ill, 2. 
rapport fra Lund-kommisjonen - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 21. 
valg av en særskilt komite for oppnevning av en grans
kingskommisjon- se STORTINGET (1993-94) Il, 6. 

Overvåkingstjenesten, arbeidsfordeling, mellom etterretnings
tjenesten og - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1996-97) Ill, 14. 
avgradering av rapport fra Stortingets kontrollutvalg for 
EOS-tjenestene- se STORTINGET (1996-97) Il, 7. 
forslag om rett til innsyn i arkiver - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 16. 
informasjonsinnhenting i tidligere DDR- se STORTIN
GET (1996-97) Il, 18. 
in~truks for Stortingets kontrollutvalg - se POLITI OG 
PAT ALEMYNDIGHET (1994-95) Il, 10. 
kartlegging av høyrepasjonalistiske og nynazistiske miljøer 
-se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 
19. o 

lekkasjer i Furre-saken- se POLITI OG PATALEMYN-
DIGHET (1996-97) Ill, 8. o 

- lov om kontroll med- se POLITI OG PATALEMYN-
DIGHET (1993-94) IV, 2; (1994-95) IV, 2. o 

rapport fra Lund-kommisjonen- se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1996-97) Il, 15. 
Rikshospitalets direktør som utvalgsleder for omorganise
ring - se SYKEHUS (1996-97) lll, 18. 
telefonavlytting av Peder Martin Lysestøl - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 17 og Ill, 9. 
vl\lg av Stortingets kontrollutvalg - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995 - 96) Il, 6. 
årsberetning 1993-1995 fra det tidliger~ Kontrollutvalget 
for sikkerhets- og- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1996-97) Il, 8. 
årsmelding 1996 fra Stortingets kontrollutvalg- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 14. 

Ozonnedbrytende gasser, innføring av omsetningskontroll for 
KFK- se FORURENSNING (1995-96) III, 3. 
innsamlings- og gjenvinningssystem for hvitevarer - se 
FORURENSNING (1993-94) Il, 8. 
KFK, virksomhetsnivået til returprosjektet for - se FOR
URENSNING (1993-94) Ill, 2. 
omsetningskontroll for KFK - se FORURENSNING 
(1996-97) Ill, 3. 

P 22 Kontaktsenteret for rusbelastede, støtte fra Oslo kom
mune- se HELSEINSTITUSJONER (1994-95) III, l . 

P4, samarbeid med nærradioer - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il, 2. 
virksomheten i - se KRINGKASTING (1994-95) Il, l; 
(1995 - 96) Il, 2; (1996-97) Il, l. 

Pakistan, - forvaltning av bilateral bistand - se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 3. 
utsendelse av Gholam-familien til - se INNVANDRERE 
(1996-97) Ill, 10, Il og 12. 

Pakkereiseloven, endr. i - se FORBRUKERSAKER 
(1996- 97) IV, 4. 
reisegaranti- se REISELIVSNÆRING (1995-96) IV, l. 

Pakkereiser, lov om- se REISELIVSNÆRING (1994-95) IV, 
l. 

Palestinere, Arafats holdning til Hamas-terrorist- se UTEN
RIKSSAKER (1995 -96) III, 15. 
hev. til oppfølging av fredsavtalen - se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) Il, l; (1994- 95) Il, l og 8. 
u-hjelp og næringslivssamarbeid (nytt kap. ) -se UTVIK
LINGSHJELP (1993-94) Il, 6. 
utgiftsdekning for PLOs Oslo- representasjon - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Ill, 10. 
utreise for Hosne Y oussef Obeid - se INNVANDRERE 
(1993-94) III, 7. 

Palestinske områder, brudd på menneskerettigheter - se 
MENNESKERETTIGHETER (1995 - 96) Ill, 9. 
dødsstraff for jordsalg til jøder - se UTVIKLINGSHJELP 
(1996- 97) Ill, 12. 
kontroll med bruk av bistandsmidler - se UTVIKLINGS-
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HJELP (1996-97) Ill, 2, 11 og 14. 
Pant på gamle bildekk- se FORURENSNING (1995-96) Ill, 

6. 
Panteloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

emir. i- se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 

Papirproduksjon, kvotebegrensninger for norsk avispapir ved 
finsk og svensk medlemskap- se INDUSTRI (1994-95) 
Ill, 2. 

Paragraf 12-soning i hybelhus - se K.RlMINALOMSORG 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
l. 

Parallellfinansiering- se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, 
8; (1995-96) Il, 8. 

Parallellimport, forbudet og forholdet til EØS - se KUL TUR 
(1994-95) IV, l. 

Parallellutgaver av lærebøker- se SKOLER (1995-96) Ill, 5. 
av lærebøker, hev. 1994- se SKOLER (1993-94) l, l. 
av læremidler- se SKOLER (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
momsfritak for lydbøker - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) l, 27. 

Paralympics-94, støtte fra Forsvaret - se FORSVAR 
(1993-94) I, l. 

Parisklubben, henstilling om at tap ikke dekkes over bistands
budsjettet- se UTVIKLINGSHJELP (1995-96) Il, 9. 

Parkeringsplasser, skr.spm. fra Harald Ellefsen om priskon
kurranse ved flyplasser- se (1996-97) Dok. 15, spm. 77. 
ved flytogterminalen ved Oslo S - se VEGTRAFIKK 
(1996-97) Ill, 2. 
vilkår for tildeling til funksjonshemmede- se VEGTRA
FIKK (1996-97) Ill, 3. 

Parkeringstillatelser for funksjonshemmede i Oslo kommune 
-se VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, 7; (1995-96) Ill, 10. 

Parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS, opprettelse av 
en felles - se EFTNEU (1993-94) Il, 7. 
til EFTA, valg av medlemmer- se EFTNEU (1993-94) Il, 
2. 

Parlamentarikerkomite, endr. i sammensetningen til fellesko
miteen med Europaparlamentet - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 8. 
valg av medlemmer til felleskomiteen med Europaparla
mentet- se STORTINGET (1993-94) Il, 4. 

Parlamentarismemodellen, presisering av bestemmelsen - se 
KOMMUNER (1996-97) IV, l. 

Partistøtte, hev. tilknyttet informasjon fra stortingsgruppene 
(IT)- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
budsjett - se POLITISKE PARTIER (1993-94) I, 2; 
(1994-95) l, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett 1996, øremerket IT-tilskudd til RVs stor
tingsgruppe- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 12. 
forslag om likebehandling av alle kommunestyregrupper -
se POLITISKE PARTIER (1995-96) Il, 2. 
uttalelse fra Ringerike kommune- se POLITISKE PAR
TIER (1996-97) Il, L 

Partnair-fly forulykket i 1989, saksbehandling ved import- se 
LUFTFART (1993-94) Ill, It. 

Partnerskap for svenske statsborgere bosatt i Oslo - se F AMI
LIE (1995-96) Ill, 3. 

Partnerskap for fred (PFP)- se NATO (POLITISKE SPM) 
(1995-96) Il, l og Il; (1996-97) Il, l og 5. 
ratifikasjon av avtale om status for militære styrker, samt 
tilleggsprotokoll - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1995-96) Il, 4 . 

Partnerskapsloven, forslag om endr. i - se FAMILIE 
(1996-97) IV, l. 

Pasientbehandling, økt bev. 1995- se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Pasientbro til utlandet, hev. 1997 - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 11; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
bruk av bev. innenlands - se HELSEVESEN (1996-97) 
Ill, 31. 
disponering av midler (forslag bifalt) - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 16. 
forslag om opr.rettelse og hev. (bifalt)- se HELSEVESEN 
(1996-97) I, . 

Pasienter, egenjournal- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 
forslag om egenjoumal- se HELSEVESEN (1994-95) Il, 
2. 

helseopplysninger om forsikringssøkere - se HELSEVE
SEN (1996-97) Il, 12. 
identifiserbar informasjon ved bydelsfinansiering av syke
hustjenester- se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 11. 
oppretting og sletting av feildiagnose i journal- se PER
SONVERN (1996-97) Ill, 8. 
registrering av seksuell legning - se PERSONVERN 
(1994-95) Ill, 5. 
registrering uten konsesjon fra Datatilsynet av flere tusen -
se PERSONVERN (1993-94) Ill, 6. 
rehabiliteringstilbud for dysmeli- og poliorammede - se 
SYKDOMMER (1994-95) Ill, 4. 
representasjon i ankeutvalg for høykostmedisinsk behand
ling i utlandet- se HELSEVESEN (1994-95) Il, l. 
rett til valg av sykehus - se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 
19. 

Pasientguiden i Fredrikstad, tilgang til informasjon - se HEL
SEVESEN (1996-97) Ill, l. 

Pasientombud i alle fylker, forslag om å lovfeste ordningen -
se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 

Pasientorganisasjoner, samling av tilskudd til små - se 
SVANGERSKAP (1995-96) I, 2. 

Pasientrettigheter, behandlingsgaranti - se HELSEVESEN 
(1996-97) Ill, 32. 
forslag om egen lov- se HELSEVESEN (1993-94) Il, 4. 
forslag om minstestandarder - se HELSEVESEN 
(1993-94) Il, 3. 
skadeerstatning ved tjenestekjøp fra private institusjoner
se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 3. 

Pass til barn, egne- se BARN (1996-97) IV, l. 
Passasjerskip, Crown of Scandinavia med åpen baugport - se 

SJØFART (1996-97) Ill, 4. 
forskrifter for redningsmidler - se SJØFART (1995-96) 
Ill, l. 
sikkerhets- og kontrolltiltak gjennomført etter Scandina
vian Star-ulykken- se SJØFART (1994-95) Il, l. 

Passfrihet i Norden ved Schengen-samarbeidet som del av EU 
-se NORDISK SAMARBEID (1996-97) Ill, l. 

Passge.byr, fastsettes til halvt rettsgebyr - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97)JV, 3. 

Passloven, ny lov -se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) IV, 3. 

Passregister, lovhjemmel for opprettelse av sentralt - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) IV, 3. 

Passunion, den nordiske, forhandlinger om sarparbeidsavtale 
med Schengen-landene- se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1995-96) Il, 7. 
forholdet til Schengen-avtalen - se NQRDISK SAMAR
BEID (1995-96) Il, 4; POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1995-96) Ill, 13; UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 
7. 
re~egjørelse om Schengen-samarbeidet - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Il, L 

Patenter på naturlig forekommende biologisk materiale - se 
INDUSTRI (1994-95) Ill, 19 og 24. 

Patentering, bioteknologiske oppfinnelser- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1996-97) IV, l. 

Patentloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se INDUSTRI (1995-96) IV, l; (1996-97) IV, l. 
endr. som følge av EØS-tilleggsavtalen- se FORSIKRING 
(1993-94) IV, 3. 
forskrifter til (forslag bifalt)- se INDUSTRI (1996-97) Il, 
3. 
nye forskrifter om naturlig forekommende biologisk mate
riale - se INDUSTRI (1994-95) Ill, 24. 

Patentstyret- se Styret for det industrielle rettsvern. - se IN
DUSTRI (1994-95) I, l. 

Pater-est-regelen, opphør ved separasjon - se BARN 
(1996-97) IV, 3. 

Patologer, krav til norskkunnskap- se HELSEPERSONELL 
(1995-96) Ill, 2. 
økt tilgang på- se HELSEPERSONELL (1995-96) Ill, 10. 

PC, fordelsbeskatning ved privat bruk av arbeidsgivers - se 
ARBEIDSLIV (1996-97) Il, l. 

PCB, Forsvarets lagring på Jan Mayen - se FORURENSNING 
(1994-95) III, 19. 
høye konsentrasjoner i snø i Oslo - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 17. 
utfasing og destruering i henhold til Nordsjødeklarasjonene 
-se FORURENSNING (1995-96) Ill, 2. 
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PedLog, lese- og skrivevansker, bev. til undervisning (forslag 
bifalt)- se SYSSELSETTING (1996-97) I, l. 
lese- og skrivevansker, bev. til undervisning- se SYSSEL
SETTING (1996-97) Ill, 26. 

Pedofili, forsøksprosjekt blant vernepliktige - se BARNE
VERN (1994-95) Ill, 6. 

Pendlere, fordelsbeskatning på grunn av kostbesparelse - se 
PERSONBESKATNING (1993-94) IV, 2. 
skattekommune, skr.spm. fra Syver Berge- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 20. 

Penge- og kredittpolitikken - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 2 og 34; (1994-95) I, 2 og 30; (1995-96) l, 2; 
(1996-97) l, 2, 31 og 34. 

Pengelotteriet, budsjett 1997 - se LOTTERI OG SPILL 
(1996-97) l, 2. 

Pengepremier i lotterier, forslag om et høyeste tillatt beløp- se 
LOTTERI OG SPILL (1995-96) I, 2. 

Pengespill, konkurranse mellom statlige og private - se LOT
TERI OG SPILL (1994-95) Ill , 3. 

Pensjoner fra Statens Pensjonskasse, forsinket utbetaling - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1996-97) III, 2. 
fra Statens Pensjonskasse, renter på etterbetalt - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) Ill, 4. 
grunnlovsvern av rettigheter- se TRYGDER (1996-97) 
Ill, 22. 
midler til framtidige- se FOLKETRYGD (1996-97) III , 2. 
pensjonister med ektefelle med egen inntekt, reduksjon av 
-se FOLKETRYGD (1996-97) IV, 4. 
regnskapsstandard for børsnoterte selskapers kostnader ved 
- se TRYGDER (1993-94) Ill, 8. 
regulering 1.5.94- se FOLKETRYGD (1993-94) Il , 6. 
regulering 1.5.95- se FOLKETRYGD (1994 - 95) Il , 7. 
regulering 1.5.96- se FOLKETRYGD (1995-96) Il, 9. 
ved innleggelse i somatiske sykehus, opphevelse av reduk
sjon av- se FOLKETRYGD (1996-97) IV, 3. 

Pensjoner fra statskassen - se ST ATENS PERSONALPOLI
TIKK (1994-95) Il , 2; (1995-96) Il , 10; (1996-97) Il , 6. 
budsjett - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993-94) I, l og Il , 3; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, 1; 
(1996-97) l, l. 

Pensjonister, forslag om likt grunnbeløp for gifte og sambo
ende- se FOLKETRYGD (1996-97) IV, 4. 
likestilling av gifte og samboende mht. bostøtte- se ELD
REOMSORG (1995-96) l, l. 
regulering 1.5.97- se FOLKETRYGD (1996-97) Il, 13. 
samordning av bostøtte og botilskudd - se ELDREOM
SORG (1996-97) Il, 2; (1996-97) III, 2, 3 og 9. 
samordning av bostøtte og botilskudd, skr.spm. fra Ola T. 
Lånke- se (1996-97) Dok. 15, spm. 80. 
tolketjenester i Spania- se ELDREOMSORG (1994-95) 
Ill, 3. 
trygde- og skattebehandling av gifte og samboende - se 
FOLKETRYGD (1993-94) l, 4 og IV, l ; (1994-95) l, 4; 
PERSONBESKATNING (1993-94) IV, l ; STATSBUD
SJETTET (1993-94) I, 2; (1994-95) l , 2. 
økning av særtillegget for minste- - se FOLKETRYGD 
(1993-94) IV, l. 

Pensjonsavtaler, individuelle, skattlegging av- se TRYGDER 
(1996-97) IV, 15. 

Pensjonsforsikring, EPES- og TPES-ordninger (2 forslag 
bifalt)- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, forslag om 
fornyet vurdering (bifalt) - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 2. 
i Kommunal Landspensjonskasse - se FORSIKRJNG 
(1996-97) lll, l. 

Pensjonskasser, kapitalkrav i private og kommunale - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
private, forslag om dekning av underskudd med premie
fondsmidler (bifalt)- se ST A TSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 

Pensjonslov for stortingsrepresentanter, endr. i- se TRYG
DER (1996-97) IV, 5. 

Pensjonsordning for apoteketaten, administreringen av - se 
RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 10. 
lov om avtalefestet pensjon - se ST ATENS PERSONAL
POLITIKK (1993-94) IV, l. 

Pensjonsordnin~ for stortingsrepresentanter, oppnevning av 
et utvalg til a utrede lovendringsbehov- se STORTINGS
REPRESENTANTER (1995-96) Il , 11. 

valg av styre - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1993 - 94) Il, 10. 
årsmelding - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1993-94) li, 17; (1994-95) Il, 7; (1995 - 96) Il, 10; 
(1996-97) Il, 14. 

Pensjonsordning for sykepleiere, endr. i lov- se TRYGDER 
(1994-95) IV, 2. 

Pensjonsordninger for aldersgruppen 64-70, forslag om å 
utrede en fleksibel (bifalt) - se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
for Statkraft og Institutt for Energiteknikk - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1993-94) Il, 4. 
private, høringsbrev til Hylland-utvalgets utredning - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 36. 

Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid - se FOLKE
TRYGD (1996-97) IV, 4. 
forslag om endr. i regler for opparbeiding - se FOLKE
TRYGD (1994- 95) Il, 2. 

Pensjonsrettigheter, forslag om deling ved skilsmisse - se 
FOLKETRYGD (1993-94) Il, 5. 

Pensjonssparing med skattefradrag i bank- se STATSBUD
SJETTET (1994-95) Il , 12; (1995-96) l, 34. 
med skattefradrag i bank, forslag bifalt - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) l, 2. 

Pensjonsspørsmål, omtale i velferdsmeldingen - se TRYG
DER (1995-96) Il, 8. 
utredninger av - se FOLKETRYGD (1994-95) l, 2. 
STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 2. 

Pensjonssystem, overgangsregler i forb. med omlegging - se 
FOLKETRYGD (1996-97) Il, 7. 

Pensjonstrygd for fiskere, endr. i lov - se TRYGDER 
(1994-95) IV, l; (1996-97) IV, 8. 
henstilling om ny §l andre ledd - se TRYGDER 
(1996-97) Il, 18. 
overføring av ansvar til Garantikassen - se TRYGDER 
(1994-95) IV, 2. 

Pensjonstrygd for sjømenn, budsjett - se SJØFOLK 
(1993-94) l, l ; (1994- 95) l, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
2. 
endr. budsjett 1995- se SJØFOLK (1995-96) Il, l. 
endr. i forvaltningsreglementet for fond - se SJØFOLK 
(1995-96) Il, 2. 
endr. i lov (ikke bifalt)- se SJØFOLK (1996-97) IV, l. 
endr. i lov- se SJØFOLK (1993-94) IV, l ; TRYGDER 
(1994-95) IV, l ; (1996-97) IV, 8. 
forslag om fornyet vurdering av pensjonene (bifalt) - se 
SJØFOLK (1996-97) Il, l. 
forslag om G-regu1ering av pensjonene (bifalt)- se SJØ
FOLK (1996-97) Il, 3. 
regulering fra 1.5.94- se SJØFOLK (1993-94) Il, 2. 
regulering fra 1.5.95- se SJØFOLK (1994-95) Il , l. 

- regulering fra 1.5.96- se SJØFOLK (1995-96) Il, 4. 
Pensjonstrygd for skogsarbeidere, avvikling av - se TR YG

DER (1995-96) IV, l. 
Pensjonstrygdlover, endr. i- se TRYGDER (1993-94) IV, 2. 
Peres, Shimon, Nobels fredspris 1994, ref. S.tid. 355 (20.10.94) 

og vedlagt protokollen. 
Periodontitt, forslag om trygdefinansieringsordning - se 

TRYGDER (1993-94) Il, 3. 
Perminalen, Oslo, salg av Nedre Vollg. 18 og investering i nye 

lokaler i Øvre Slottsg. 2- se MILITÆRT PERSONELL 
(1996-97) I, l. 

Perminaler, konkurransevridning pga. subsidiering- se FOR
SVAR (1994-95) III, 11. 

Permisjoner, endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) IV, l. 
for å utføre tillitsverv, folkevalgtes rett til- se KOMMU
NER (1996-97) IV, l. 
praksis generelt og ved Ullersmo landsfengsel - se 
FENGSLER (1994-95) Ill, 4. 
til personer som overtar foreldreansvar ved dødsfall - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 12. 

Permittering, utbetaling av dagpenger- se SYSSELSETTING 
(1994-95) HI, 30. 

Permitteringsloven, endr. i- se LØNN (1993-94) lV, l. 
forslag om endr. - se LØNN (1993-94) Il, 2 og 3; 
(1993-94) IV, 2. 

Permitteringslønnsloven, endr. i -se TRYGDER (1996-97) 
IV, 5. 
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PERSONBESKATNING . .. . ......... . . . ... 464 
Personinntekt, begrensning av beregnet personinntekt - se 

PERSONBESKATNING (1995-96) IV, 2. 
Personkontroll ved landegrenser innenfor Sc~engen-samar

beidet, avskaffelse av - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1995-96) Il , l. 
samarbeidsavtale med Schengen-landene- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1996-97) 11, 7. 

Personnummer, henstilling vedr. lovhjemling av vilkår for re
gistrering- se PERSONVERN (1994 - 95) 11, 2. 

Personregisterloven, en dr. i - se PERSONVERN (1993- 94) 
IV, 3. 
forslag om varslingsplikt og formålsparagraf- se PER
SONVERN (1993-94) Il , l. 

Personregistre, innsyn i manuelt lagrede opplysninger - se 
PERSONVERN (1993-94) Ill, 5. 

Personsøkere, tapping av meldinger fra - se PERSONVERN 
(1996-97) Ill, l. 

PERSONVERN . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. 467 
Peru, menneskerettighetssituasjonen - se MENNESKERET

TIGHETER (1996-97) Ill, 6. 
Petersen, Leif Bryn, Oslo, anmodning om omvalg i Oslo - se 

KLAGER TIL STORTINGET (1993-94) Il, l. 
Petroleumsloven, endr.- se OLJE (1994- 95) IV, 2; SJØFART 

(1993 - 94) IV, 2. 
konflikt med EUs oljedirektiv- se OLJE (1994-95) Ill, l. 

Petroleumsskatt - se SKATTER (1995 - 96) I, l; (1996-97) l, 
l ; STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27; (1996-97) I, 31. 

Petroleumsskatteloven, eie og leie av flyttbare produksjons
innretninger m.v. - se STATSBUDSJETTET (1996- 97) l, 
2 og 31. 
endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
endr. i- se SKA TIER (1993 - 94) IV, 5; (1994-95) IV, l 
og 4; (1996- 97) IV, 2 og 4. 

Petroleumsvirksomheten, bruk av oljepengene - se ST A IS
BUDSJETTET (1994-95) l, 30. 
gasslekkasjer og sikkerhetskrav- se OLJE (1995 - 96) I, 2; 
(1996-97) I , 3. 
hovedtall og utviklingstrekk - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 2. 
ivaretakelse av fagmiljøer tilknyttet - se OLJEUTVIN
NING (1994-95) Il, 4. 
lønnsomhet og rammebetingelser - se STATSBUDSJET
TET (1994 - 95) I, 2. 
melding om norsk klimapolitikk- se FORURENSNING 
(1995-96) Il , 5. 
ny lov om - se OLJE (1996-97) IV, l. 
og oljemarkedet- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 
34. 
sikkerhet og arbeidsmiljø på kontinentalsokkelen- se AR
BEIDSMILJØ (1993-94) Il, l. 
skr.spm. fra Johan J. Jakobsen om produksjonsstørrelsen i 
Nordsjøen - se (1996-97) Dok. 15, spm. 87. 
Statens økonomiske engasjement (SDØE-ordningen), 
regnskap og revisjon- se RIKSREVISJONEN (1996-97) 
Il, 10. 
utfordringer og perspektiver - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) Il, 3; (1995 - 96) Il, 5. 
utvinningstempo m.v.- se OLJEUTVINNING (1995-96) 
I, l ; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 2. 

Piggdekk, anmodning om restriksjoner fra høsten 1999 - se 
VEGVESEN (1996-97) Il, 9. 
forbud i storbyene- se SAMFERDSEL (1996-97) 111, 5. 
tiltak for redusert bruk av- se SAMFERDSEL (1996-97) 
11, l. 
vurdering av forbud i Trondheim - se VEGTRAFIKK 
(1993-94) Ill, l. 

Pilestredet Park, fullmakt til salg og makeskifte m.v. - se 
STATSEIENDOMMER (1996-97) I, l. 

Piper i hus og leiligheter, kontroll med teknisk stand- se BYG
NINGSVESEN (1993-94) Ill, 6. 
godkjenning av utette - se BYGNINGSVESEN (1995-96) 
Ill, 6. 
kontroll med teknisk stand - se BYGNINGSVESEN 
(1996-97) Ill, 8. 
tekniske krav til- se BYGNINGSVESEN (1995-96) Ill, 5. 
tekniske krav til , skr.spm. fra Eva Finstad - se (1996- 97) 
Dok. 15, spm. 56. 

Piratdekoder, forbud mot nedtaking av satellittsignal - se 
RETTSVESEN (1994- 95) IV, 4. 

PKK-geriljaen og Tyrkia- se UTENRIKSSAKER (1996 - 97) 
11, 9. 

Plan- og bygningsloven, Coca-Colas etablering i Lørenskog -
se BYGNINGSVESEN (1996-97) Ill, 7. 
endr. i - se BYGNINGSVESEN (1993 - 94) IV, l ; 
(1994-95) IV, 1 og 2; (1995-96) IV, 2 og 3. 
estetiske hensyn på unntaksområder- se BYGNINGSVE
SEN (1996-97) Ill, l. 
etablering av kjøpesentre - se BYGNINGSVESEN 
(1994-95) Ill, 2 og 3; (1995 - 96) Ill , l. 
forslag om krav vedr. biologisk mangfold i kommune- og 
reguleringsplaner- se BYGNINGSVESEN (1995-96) Il, 
l. 
grunnlag for behandling av framtidige konsesjonssøknader 
om fremføring av kraftledninger- se BYGNINGSVESEN 
(1993-94) Ill, l. 
hjemmel for ekspropriasjon av vannledninger med til
hørende innretninger- se BYGNINGSVESEN (1996-97) 
IV, 2. 
regelverkgjennomgang 
(1996 - 97) Il , 3. 

se BYGNINGSVESEN 

utbygging av strandsonen i tettbygde strøk - se BYG
NINGSVESEN (1994-95) Ill, 4. 

Planleggings- og samordningsdepartementet, endr. budsjett 
1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
opprettelse samt budsjett 1997 - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Planteforedlerrettsloven, endr. i- se HANDEL (1995 - 96) IV, 
l. 

Planteforskning, Norsk institutt for, budsjett - se LAND
BRUK (1994- 95) l, l ; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 

Planteprodukter, avvikling av grensekontroll - se LAND
BRUK (1996-97) Ill, 2. 

Plantesykdomsloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996-97) IV, 3. 

Plantevernmiddelloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1996- 97) IV, 3. 

Plantevernmidler, handllingsplan - se LANDBRUK 
(1996-97) Il, 6. 
kontroll med rester i frukt og grønnsaker - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1996-97) lll, 12 og 14. 

- økning av kontrollav~ift - se LANDBRUK (1995-96) I, 3. 
Plastemballasje, avgift pa råstoff til bæreposer m.m.- se FOR

URENSNING (1996-97) Ill , 7. 
Plastgjenvinningsanlegg, etablering i Folldal - se FOR

URENSNING (1993-94) Il , 2 og 3; (1993-94) Ill , 7. 
Pleiepenger til selvstendig næringsdrivende - se TRYGDER 

(1996- 97) IV, 3. 
PLO, norsk utgiftsdekning for Oslo-representasjon- se UTEN-

RIKSSAKER (1996-97) Ill , 10. o 

Polarinstituttet, budsjett- se POLAROMRADER (1993 - 94) 
l, l ; (1994 - 95) I, l. o 

Polarmiljøsenter i Tromsø, tilleggsbev. - se POLAROMRA
DER (1996-97) Il, l. 

POLAROMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 
Polen, avslag på asylsøknader fra sigøynere fra - se INN

VANDRERE (1996-97) Ill, 5. 
garantier ved eksport og investeringer - se UTENRIKS
HANDEL (1993-94) I, l; (1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3; 
(1996-97) I, 2. 
Handlingsprogrammet for Øst-Europa- se UTENRIKS
SAKER (1995-96) Il, 4. 

Poliklinikker, forslag vedr. fritak for e~enandel ved venting og 
differensierte takster for laboratoneundersøkelser i medi
sinsk genetikk (begge bifalt)- se SYKEHUS (1996-97) I, 
2. 
fritak for egenandel ved venting - se HELSEVESEN 
(1996-97) III, 20. 
manglende mulighet for kontant oppgjør - se SYKEHUS 
(1996-97) Ill, 34. 

Poliomyelitt, planer for rehabiliteringsavdeling på Ottestad i 
Hedmark- se SYKDOMMER (1994-95) Ill , 4. (1996-97) 
I, 31. 

Politi-. og lensmannsetaten, budsjett - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; 
(1996-97) I, l og Ill, 13 og 16; STATSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27; (1995-96) I, 32. 
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end.r. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) 1{, 3. 
end.r. budsjett - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1995-96) Il, 4; (1996-97) Il, 2 og 9 og Ill, 21; STATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15; (1996-97) 11, 28. 
lønnsrammevurderinger for betjenter, skr.spm. fra Jorunn 
Ringstad- se (1996-97) Dok. 15, spm. 52. 
økte bev. 1995 - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il 
12. ' 

POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET ....... 475 
Politiacdvokat, ny stillingsbetegnelse - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1996-97) IV, 2. 
Pol!t!arrest, bruk av- se FENGSLER (1996-97) Ill, 2. 
Politiattest for personell med sikkerhetsansvar - se JERN

BANER (1994-95) IV, l. 
krav ved ansettelse i barnehager - se BARNEHAGER 
(1994-95) IV, l. 

Politi<ijstrikt, rammemodell for organisering- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) l, l. 

Politiet, godtgjørelse for politivakthold - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) 11, Il. 

- skr.spm. fra Anita Apelthun Sæle om behandling av asylsø
kere som far avslag- se (1996-97) Dok. 15, spm. 18. 
skr.spm. fra Morten Lund om godtgjørelse for politivakt
hold- se (1996-97) Dok. 15, spm. 2 og 15. 

Politihøgskolen, antall studieplasser og rekruttering fra inn
vandrergrupper - se POLITI OG PA TALEMYNDIGHET 
(1993-94) l, l ; (1994-95) l, l. 
opprettelse av Nord-Norge-avdeling i Bodø - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Il, 9. 
ve)cttallsuttelling og stipend for praksisår- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, I. 
yr)<.esskadeforsikring for studenter ved - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) III,A. 
økt studentopptak- se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1996-97) I, l. 
økt studentopptak og opprettelse av filial i Nord-Norge- se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) I l. 

Politiinformanter, sikkerhet for- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1996-97) Ill, 22. 

Politikamre, behandling av beslag i straffesaker- se RIKSRE
VISJONEN (1995 - 96) Il, 4. 
virksomhetsplanlegging ved se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

Politiloven (ny) - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1994- 95) IV, 4. 

Politilovgivningen, oppheving og endr. av diverfle lover i for
bindelse med ny politilov - se POLITI OG PAT ALEMYN
DIGHET (1994-95) IV, 4. 

Politimyndighet til kystvakten - se POLITI OG P ÅT ALE
MYNDIGHET (1996- 97) IV, 4. 

Politioperativt styringssystem (PO) - se RIKSREVISJONEN 
(1996-97) Il, 10. 

Politiorganisasjonen~, tillitskrise mellom myndighetene og -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994- 95) I, l. 

Politir~serven, tiltak for å gjøres operativ - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 5. 

POLITISKE P AR TIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
Politi~ke pa~tier, skr.spm. fra Lars Sponheim om offentliggjø

nng av mntekter- se (1996-97) Dok. 15, spm. 84. 
Politiutdanning i Nord-Norge, opprettt;,lse av filial av Politi

høgskolen - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1995- 96) l, l og Il, 9. 
i Nord-Norge, utredning om - se POLITI OG P ÅT ALE
MYNDIGHET (1994-95) I, l og III, 15. 

Politivedtekter, aldersgrenseJor offentlige fester i Selbu kom
mune-se POLITI OG PATALEMYNDIGHET(l994- 95) 
Ill, 21. 

Ponnier, toll ved import til rideskoler- se HUSDYRBRUK 
(1996-97) Ill, 6. 

Pornografi, forslag om forbud mot filmer med volds- - se 
STRAFFELOVGIVNING (1993-94) Il, l. 
innslag i norske tv-kanaler før kl. 21 - se KRINGKAS
TING (1994-95) Ill, l. 
kontaktannonser i pornoblader - se STRAFFELOV GIV
NING (1996-97) Ill, l. 

og videovold, stanse ulovlig omsetning av- se STRAFFE
LOVGIVNING (1993-94) Ill, l. 
svartsladding av erotisk film på kabel-tv - se STRAFFE
LOVGIVNING (1993-94) Ill, 7. 

Porsanger garnison, innkjøp av motorsykler til militærøvelser 
ved- se MILJØVERN (1995-96) Ill, 5. 

POST ..... . ....... . .... . .. . ..... . .. . ...... 488 
Post-doc-stillinger, opprettelse av - se ST A TSBUDSJETTET 

(1996- 97) Il, 28. 
- skr.spm. fra Siri Frost Sterri- se (1996-97) Dok. 15 spm. 

118. ' 
tildeling også til universitetene - se UNIVERSITET 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 

Postbanken - se Norges Postbank. 
Postbanken BA, bank som eies av Staten ved Postverket - se 

POST (1996-97) IV, 2. 
Postbankloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
- endr. ~-se FINANSER (1995 - 96) IV, l; (1996-97) IV, l. 
- endr. 1- se POST (1996-97) IV, l og 2. 
Posten Norge BA, forslag om ev. omorganisering som egen sak 

(bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28 . 
Postens datasentral, bibehold av rettigheter i tjenestemanns

loven - se POST (1995-96) IV, I. 
utskillelse fra Postverket og sammenslåing med Statens 
Datasentral - se POST (1994- 95) Il, 7. 

Postfilialer, utkantforretningers godtgjørelse for posttjenester
se POST (1996-97) Ill, 4. 

Postgiro, fusjon med Norges Postbank- se POST (1994- 95) 
IV, l . 
konsernkontoordningen og gebyrer - se POST (1993 -94) 
l, l. 
regnskap 1993- se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
sluttavregning gebyr- se POST (1994- 95) Il, 3. 

Postkasseloven, oppheving av - se POST (1996-97) IV, l. 
Postkontorer, forslag fra Sp og RV - se REGJERINGEN 

OVERSENDT I. 
forslag om nasjonal plan for framtidig nett - se POST 
(1994-95) Il, 4. 
gjenåpning av nedlagte- se POST (1993 - 94) Ill, 4. 
nedlegging av - se POST (1994- 95) Il, 4 og Ill, l , 3 og 5; 
(1995-96) Il, l og IIJ , 3. 
nedlegging fra medio januar - se POST (1993 - 94) Ill, 2. 
nedlegging og alternativ service- se POST (1995-96) Ill 
2. , 

~0~usering av tjenestetilbud- se POST (1994-95) Ill , 9 og 

samordning av funksjoner med butikker e.L - se POST 
(1994-95) Ill, 6. 
servicereduksjon etter nedlegging av- se POST (1996-97) 
Ill, 2. 

- tilpassing av nettet til skjerpet konkurranse - se POST 
(1994- 95) l, l; (1995-96) I, l. 

Postloven, ny lov om formidling av landsdekkende postsendin
ger- se POST (1996- 97) IV, l. 

Postselskap, endr. i lov om Statens- se POST (1996-97) IV, 3. 
Post~~emming, forslag om adgang til - se VALG (1993-94) Il, 

innføring av - se VALG (1996-97) IV, I. 
vurdering av innføring- se VALG (1994- 95) IV, l. 

Posttilsyn, etablering av et- se POST (1995-96) Il, l. 
Postverket, bedriftsøkonomisk lønnsomhet som styringskrite

rium- se POST (1994-95) Ill, 5. 
budsjett - se POST (1993-94) I, l ; (1994-95) l, l; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
bygge- og leieaktiviteter - se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, 4. 
ekstraordinært avdrag på statens kapital - se ST A TSBUD
SJETTET (1993-94) I, 34. 
endr. av budsjettfullmakt- se POST (1994 - 95) Il, 6. 
endr. budsjett 1996- se POST (1996-97) Il, 4 . 
engasjement i Billettservice AS - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) 11, 6. 
engasjement i Norvans AS - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 
etablering av statlig særlovselskap- se POST (1996- 97) 
Il, l og IV, 2. 
forsendelsestid etter omorganisering - se POST (1996- 97) 
Ill, 3. 
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forsinket postgans. etter overføring av sortering fra Gjøvik 
og Lillehammer t1l Hamar- se POST (1995 - 96) III, l. 
førtidspensjonering i særlovselskapet - se POST 
(1996-97) I, 2. 
oppsigelser - se POST (1996-97) Ill, 7 og 8. 
reduksjon i sorteringssteder- se POST (1996-97) Ill, l. 
renter av lån til særlovselskapet - se ST ATSBUDSJET
TET (1996-97) I, 31. 
sentralisering av sorteringsanlegg - se POST (1993-94) 
Ill, 3. 
spredning av brosjyre fra Folkebevegelsen mot innvand
nng- se POST (1994-95) Ill , 8. 
tilknytningsform for - se STATSBEDRIFTER (1993 - 94) 
Il, 6. 
transportøkning pga. omlegging av postpakkebehandling -
se POST (1994- 95) Ill, 4. 
utskillelse av Postens datasentral m. v. - se POST 
(1994-95) Il, 7. 

Poteter, kontroll med import pga potetsykdom - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill, 13. 

Praksisplasser, beregning og utbetaling av kursstønad - se 
RIKSREVISJONEN (1994-95) 11, 6. 
kursstønad ved Reform 94 - se SYSSELSETTING 
(1994-95) Il, 3 og Ill, 2. 
prosjektet «Ungdom i arbeid» i Orkdal - se SYSSELSET
TING (1994-95) Ill, 17. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om kursstønad - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 148. 
ved elevbedrift i Moss, kursstønad- se SYSSELSETTING 
(1996-97) Ill, 8. 

Praktikantordning i landbruket, avvikling 1995 - se LAND
BRUK (1994-95) I, l. 
i landbruket, budsjett 1994- se LANDBRUK (1993 - 94) l, 
l. 

Praktisk-teologiske seminaret, budsjett 1994 - se DEN 
NORSKE KIRKE (1993-94) I, 2. 

Prehn, Ole, Aalborg Universitet, redegjørelse om nærkringkas
ting i Norden (utenom Norge) - se KRINGKASTING 
(1994-95) Il, 2. 

Preimplantasjonsdiagnostikk, lov om medisinsk bruk av bio
teknologi- se SVANGERSKAP (1993-94) IV, 2. 

Premier til idrettsungdom, skatt på - se PERSONBESKA T
NING (1993-94) Ill , l. 

Presse, tiltak mot eierkonsentrasjoner i norsk- se MASSEME
DIER (1994- 95) Il, l. 

Presseetikk, offentliggjøring av mistenktes/siktedes navn og 
bilde samt framstilling av drapsofre - se MASSEMEDIER 
(1995-96) Il, l. 
omtale i melding om kringkasting og dagspresse- se MAS
SEMEDIER (1994-95) Il, 2. 
personvern for avdøde - se MASSEMEDIER (1994- 95) 
Ill, 2. 

Presseformål utenlands, budsjett - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) I, l; (1994- 95) I , l; (1995-96) I, l; (1996- 97) I, 
l. 

Pressens Faglige Utvalg, omtale i melding om kringkasting og 
dagspresse - se MASSEMEDIER (1994-95) U, 2. 
personvern for avdøde - se MASSEMEDIER (1994-95) 
Ill, 2. 

Pressestøtte, aksjeutbytteutbetaling og mottak av - se MASSE
MEDIER (1994-95) Ill, 4. 
budsjett- se MASSEMEDIER (1993-94) l, l; (1994-95) 
l , l ; (1995-96) l, l ; (1996- 97) I, l. 
henstilling om en gjennomgang av regelverket- se MAS
SEMEDIER (1996-97) Il, 2. 
omtale i melding om kringkasting og dagspresse- se MAS
SEMEDIER (1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 2; (1996- 97) 
Il, 3. 
regelverk og kontrollrutiner for aviskonserns bruk av - se 
MASSEMEDIER (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
til A-pressen - se MASSEMEDIER (1995-96) Ill, l. 
til A-pressen etter engasjement i aksjemarkedet- se MAS
SEMEDIER (1993-94) Ill, 7. 

Prestegarder, budsjett- se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) 
l, 2. 

Prestes~apet, budsjett ~ se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) 
I, 2, (1994- 95) I, l , (1995-96) l, l. 
budsjett 1997, anmodning om opptrappingsplan for kirkelig 
bemanning- se DEN NORSKE KIRKE (1996-97) l, l. 
endr. budsjett 1997 - se STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
Il, 28. 

Prestestillinger, nye- se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) I, 
2; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 

Preus fotomuseum, Horten, flytting - se KUL TUR VERN 
(1996-97) Ill, 2. 
Horten, statlig overtakelse - se KUL TUR VERN 
(1993-94) Il, 2. 

Prevensjon, angrepille, skr.spm. fra Signe Øye om reseptfritt 
salg- se (1996-97) Dok. 15, spm. 58. 
melding om erfaringer med abortloven- se SVANGER
SKAP (1995 - 96) Il, 2. 
p-piller, forsøk med gratis utdeling - se SVANGERSKAP 
(1996-97) I, l. 

PRISER ...... .. . . .............. . . . ....... 492 
Prisnedskrivningstilskudd på korn, skr.spm. fra Lars Spon

heim- se (1996-97) Dok. 15, spm. 82. 
Pristils~udd, budsjett-. se PRISER (1993 - 94) l, l; (1994-95) 

l, l, (1995-96) l, 2, (1996-97) l , 2. 
endr. budsjett 1993- se PRISER (1993 - 94) Il, l. 
forslag om en solidarisk fraktutjevningsordning for daglig
varer- se PRISER (1993-94) Il, 2. 
på bensin og autodiesell995- se PRISER (1994-95) Ill, 3, 
4 og 6. 
tilskuddsforvaltning - se RIKSREVISJONEN (1994-95) 
Il, 4. 

Pristiltak, endr. i lov om- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
Privat tjenesteyting, rammevilkår og betydning for verdiska

ping og sysselsetting- se HANDEL (1994-95) Il, 2. 
Private aksjeselskap, ny betegnelse for små og mellomstore 

aksjeselskaper - se AKSJER (1995-96) IV, 2. 
Private barnehager, kommuners plikt til å føre tilsyn med og 

forvaltning av statlige tilskudd til - se BARNEHAGER 
(1996-97) IV, l. 

Private etterforskere, bruk i straffesaker - se RETTSVESEN 
(1995-96) Ill, 2. 

Private forslag, innleveringsfrist og bortfall ved endt valgpe
riode av ikke-behandlede- se STORTINGET (1996-97) 
Il, 23 . 

Private meierier, press fra landbruket for å opprette - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995 - 96) Ill, 7. 
utjevningsavgift for - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995-96) Ill, 6. 

Private organisasjoner, rolle ved bosetting av innvandrere- se 
INNVANDRERE (1993-94) Ill, 3. 
u-hjelpsstøtte via, bev. - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) I , 2; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 

Private tjenestepensjonsordninger, henstilling vedr. regel
verk for innskuddsbaserte- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 

Privatisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet 
se LOKALFORVALTNING (1994-95) lll, 4; (1995-96) 
Ill, 3. 
av kommunale tjenester- se KOMMUNER (1995-96) Il , 
23; LOKALFORVALTNING (1996-97) Il, 8. 

Privatiseringskommisjon, forslag om (ikke bifalt) - se 
STATSFORVALTNING (1993-94) Il, l. 

Privatister, eksamensavgifter ved statlige høgskoler - se 
HØGRE UTDANNING (1995-96) l, l. 
eksamensgebyr- se (1993 - 94) l , l. 
eksamensrett ved universiteter og høgskoler, skr.spm. fra 
Siri Frost Sterri - se (1996-97) Dok. 15, spm. 59. 
i høyere utdanning, forslag om egen sak om- se HØGRE 
UTDANNING (1994-95) Il, 5. 
studiestøtte til studenter uten studierett- se STUDIEFIN
ANSIERING (1994-95) Il, l, 3 og 5. 
utdanningsstøtte til- se STATSBUDSJETTET (1994 - 95) 
Il, 12. o 

vurdering av eksamensordning - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1994-95) l, l og Il, 3 og 6; (1995-96) Il, 6. 

Privatskoleloven, mulig innstramming av - se PRIV A TSKO
LER (1994-95) Ill, 4. 
opprettholdelse som egen lov - se PRIVATSKOLER 
(1996-97) Il, 2. 

PRIVATSKOLER . . . .... . . . ... . ... . . . ..... 497 
Privatskoler, avsetning til undervisningsutstyr - se ST ATS

BUDSJETTET (1993 - 94) I, 34. 
Produksjonsavgift på elektrisk kraft, oppheving av lov om - se 

SKATTER (1995-96) IV, 8. 
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på elektrisk kraft, reduksjon - se ST A TSBUDSJETIET 
(1996-97) l, 2 og 31; SÆRAVGIFTER (1996-97) I, l. 
på elektnsk kraft, økning - se STATSBUDSJETIET 
(1996-97) Il, 28. 

Produksjonsmønster, endring i tråd med en bærekraftig utvik
ling- se MILJØVERN (1994-95) 11, 3 og 4; (1995-96) Il, 
10. 

Produkt- og Elektrisitetstilsynet, budsjett - se ARBEIDS
MILJØ (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1996- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) 11, 2. 
henstilling vedr. kontroll av elektromedisinsk utstyr - se 
ARBEIDSMILJØ (1996-97) l, l. 
søknad om autorisasjon for en svensk elektroinstallatør- se 
ARBEIDSMILJØ (1996-97) Ill, l. 

Produktansvarsloveo, endr. i - se FORBRUKERSAKER 
(1996-97) IV, 4. 
endr. som følge av EØS- tilleggsavtalen - se FORSIK
RING (1993-94) IV, 3. 

Produktavgifter, i fiskerinæringen, rapport om beregning, inn
kreving og innbetaling - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 3. 
mulig unndragelse av midler til folketrygden pga. differen
siering- se AVGIFTER (1993-94) Ill, 3. 
mulige unndragelser- se FISKERIER (1996- 97) Ill, 8. 
på fiskeri-, hval- og selfangstnæringen - se AVGIFTER 
(1993-94) I, l; (1994- 95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
på råfisk, fiskeprodukt, hval- og hvalprodukt, reduksjon i
se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Produktkontroll, anmodning vedr. tilgjengeliggjøring av 
informasjon om miljøgifter o.l. - se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) I, l. 
endr. i lov om tekniske kontrollorgan - se EFT NEU 
(1996-97) IV, 2. 
rorslag om tilgjengeliggjøring av informasjon om miljøgif
ter o.l; (bifalt)- se ARBEIDSMILJØ (1995 - 96) I , l. 
lov om teknisk kontrollorgan- se EFTAÆU (1993-94) IV, 
2. 

Produktkontrolloven, endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) 
IV, 4. 
EUs direktiv sikkerhetskrav til fritidsbåter- se FORBRU
KERSAKER (1995-96) Ill , 5. 
forskrifter vedr. lekeplassutstyr - se FORBRUKERSA
KER (1996-97) Ill, 6. 
kontroll med innholdet i tobakksprodukter- se FORBRU
KERSAKER (1994-95) Il, l. 
organisering av et forvaltningsapparat for forbrukersikker
het- se FORBRUKERSAKER (1993 - 94) l, 2. 

Produk~registeret, bu~sjett- se ARB~IDSMILJØ (1993-94) 
I, l, (1994-95) I, l , (1995-96) I , l, (1996-97) I, l. 
produkter inneholdende helsefarlige miljøgifter - se AR
BEIDSMILJØ (1995-96) III, l. 

Produktsikkerhet, budsjett 1994 -se FORBRUKERSAKER 
(1993-94) I, l. 
regnskapsføring av prosjektmidler fra Nordisk Ministerråd 
-se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

Program for havmiljøovervåking og varsling - se FOR
URENSNING (1994-95) I, l. 

Program for kvalitetssystem i landbruket (KSL)- se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) I, 2. 

Programmet for Nord-Norge, reduksjon i bevilgninger - se 
SPESIALSKOLER (1995-96) Ill, 5. 

Programvare m.v., linje-/satellittoverført, ev. avgifts- og de
klarasjonsplikt- se TOLL (1996-97) I, l. 

Promillegrense, nedjustering- se VEGTRAFIKK (1996-97) 
Ill, 6; VEGVESEN (1996- 97) 11, 9. 
nedjustering, skr.spm. fra Bjørg Hope Galtung - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 73. 
på 0,0, forslag om- se VEGTRAFIKK (1994-95) Il, 3. 

Promilleprogram, forsøksordning- se KRIMINALOMSORG 
(1994-95) l, l; STRAFFELOVGIVNING (1994-95) IV, 
2. 

Promilleregler til sjøs, henstilling om innføring av - se SIK
KERHET TIL SJØS (1995-96) Il, 3. 

Propan (LPG) og naturgass i transportsektoren, forslag om 
avgiftsmessig prioritering (bifalt)- se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Il, l. 

Prosessindustriens Landsforening (PIL), avtalefestet enøk
se ENERGI (1996-97) Ill, 10. 
utredning av avtalefestet enøk- se ENERGI (1996-97) I, 
l. 

Prosjekt «A-etat '93», arbeidsmarkedsetaten - se SYSSEL
SETTING (1994-95) I, l. 

Pros~ektering etter mineraler i Finnmark- se BERGVERK 
(1993-94) Ill, l, 4, 5 og 7. 
etter mineraler, gjeninnføring av støtte til - se BERG
VERK (1995-96) I, l. 
i Finnmark, tillatelse fra Statskog SF til Rio Holding Nor
way NS - se BERGVERK (1993-94) III, 2. 

Prostitusjon, FN-personells misbruk av barn i Mosambik- se 
FN-STYRKER (1993-94) III, 2. 
formidling av russiske kvinner til norske menn - se 
STRAFFELOVGIVNING (1996-97) Ill, 4. 
i Finnmark- se STRAFFELOVGIVNING (1996-97) Ill, 
3. 
kontaktannonser i pornoblader - se STRAFFELOV GIV
NING (1996-97) Ill, l. 
Natthjemmet i Oslo, finansiering - se NARKOTIKA 
(1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
tiltak for å bekjempe menneskehandel og (forslag bifalt) -
se LIKESTILLING (1996-97) Il, 5. 
tiltak mot utleie til bordellvirksomhet- se STRAFFELOV
GIVNING (1994-95) IV, 4. 

Prøveløslatelse, forslag om skjerpede regler - se KRIMINAL
OMSORG (1994-95) Il, 4. 
nye stillinger til tilsynsordning - se KRIMINALOMSORG 
(1994 - 95) l, l ; (1995-96) I, l. 
tilsyn etter - se KRIMINALOMSORG (1994-95) III, 4. 
tilsynsordning ved- se KRIMINALOMSORG (1993-94) 
I, 1. • 

Prøvenemnder, sammensetning av - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1995-96) Ill, 4. 

Prøverørsbefruktning, behandling av ufrivillig barnløse fram
for ventetidspasienter - se SVANGERSKAP (1993-94) 
Ill, 11. 
bruk av mikroinjeksjon- se SVANGERSKAP (1994- 95) 
Ill, l og 8. 
bruk av tre egg pr. behandling - se SVANGERSKAP 
(1996- 97) III, l. 

Prøysenhus, Ringsaker, bev. til etablering - se KULTUR 
(1995-96) l, 2. 

Psykiatere, trygderefusjon for privatpraktiserende - se HEL
SEPERSONELL (1996-97) Il, 5; (1996-97) III, 4 og 12. 
uten avtale, trygderefusjon for - se HELSEPERSONELL 
(1995 - 96) Ill, 5. 

Psykiatri, anmodning om tilbud ved nytt regionsykehus i 
Trondheim- se SYKEHUS (1996- 97) 11, 9. 
melding om psykiske lidelser og tjenestetilbudene - se 
HELSEVESEN (1996-97) 11, 20. 
ventetidsgaranti- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 2. 
øremerket tilskudd - se HELSEVESEN (1994-95) I, 1; 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) n, 28. 

Psykiatriske helsetjenester, vurdering av en faglig undersøkel
seskommisjon for drap/alvorlige voldsforbrytelser - se 
HELSEVESEN (1995-96) Il , 10. 

Psykiatriske institusjoner, barn og unge med atferdsavvik- se 
SYKEHUS (1996-97) Ill, 6. 
godkjenning av nye i Oslo og Akershus - se SYKEHUS 
(1994-95) Ill, 18. 
mangel på behandlingsplasser- se SYKEHUS (1995-96) 
Ill, 17. 

Psykiatriske sykehus, sengekapasiteten ved - se SYKEHUS 
(1994-95) Ill, 17. 

Psykisk helsevern, avslutning av forsøksvirksomhet under 
handlingsplan mot mental lidelse- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1995-96) 11, 2. 
forslag om en nasjonal handlingsplan (bifalt)- se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995-96) l, l. 
i Troms, bruk av midler bevilget til - se RIKSREVISJO
NEN (1995-96) Il, 4. 
institusjonshelsetjenesten, anmodning om å stanse nedbyg
ging - se FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) I, l. 
melding om- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 20. 
modemisering og utviklingsarbeid - se HELSEVESEN 
(1995-96) I, l. 
overføring til tvungent - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1996-97) IV, 2 og 3. 

Psykisk utviklingshemmede, boligtilbud til hjemmeboende -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) Ill, 7. 
forslag om endr. i tilskuddsregelverk (bifalt)- se LOKAL
FORVALTNING (1995-96) Il, 13. 
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forslag om å videreføre vertskommunetilskuddet (bifalt) -
se LOKALFORVALTNING (1996-97) Il, 8. 
kontroll med bruk av tvang- se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1995-96) IV, l og 2. 
kriminelt belastede, etablering av ressursavdelinger i an
stalter- se HELSEVESEN (1996-97) l, l. 
kriminelt belastede, plassering i vanlige fengsler- se HEL
SEVESEN (1995-96) I, l. 
overgrep mot barn fra sikringsdømte- se FUNKSJONS
HEMMEDE (1994-95) Ill, 8. 
overgrep mot og rettssikkerhet for - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1994-95) Ill, l. 
rapporter om tvangsbruk i forhold til - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1993-94) Ill, 15. 
strafferettslig utilregnelighet - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1996-97) IV, 2 og 3. 
voksenopplæring for - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1995-96) Ill, 4. 

Psykologer, avtale om driftstilskudd og takster- se HELSE
PERSONELL (1993 - 94) 11, l; (1994-95) 11, 5; (1996-97) 
Il, 6. 
trygderefusjon for privatpraktiserende - se HELSEPER
SONELL (1996-97) 11, 5 og 111, 12. 
uten avtale, konsekvenser av refusjonsvedtaket - se HEL
SEPERSONELL (1994-95) I, l; (1995-96) l, l. 
uten avtale, trygderefusjon for - se HELSEPERSONELL 
(1995-96) Ill, 5. 
uten driftsavtale, bortfall av trygderefusjon - se HELSE
PERSONELL (1996- 97) IV, 2. 

Psykologistudenter i utlandet, gebyrstipend for - se ST A IS
BUDSJETTET (1994-95) 11, 12. 

Psykologistudier, kapasiteten på - se UNIVERSITET 
(1993-94) Ill, 2. 
nye studieplasser - se HØGRE UTDANNING (1995-96) 
I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

Psykotrope stoffer til sjøs, ulovhg håndtering og handel med
se NARKOTIKA (1996-97) IV, l. 

Pu-reformen- se HVPU-reformen. 
Pugwasb Conferences on Science and World Affairs, Nobels 

fredspris 1995 tildelt Joseph Rotblat og, ref. S.tid. 217 
(18.10.95) og vedlagt protokollen. 

Punkttariffsystem, forslag om endr. i - se ELEKTRISITET 
(1996-97) 11, 7. 

PUSH, bev. 1994 - se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 34. 
Pyntegrøntsenteret, Lyngdal, tilskudd 1994 - se LANDBRUK 

(1993-94) I, 3. 
Påtalekompetanse, d~legering fra statsadvokatene til politiet -

se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (19~3-94) l, l. 
Påtalemyndigheten, budsjett- se POLITI OG PAT ALEMYN

DIGHET (1993 - 94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 

Påtaleyedtak, lovfesting av klagerett - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) IV, l. 

Qvigstad, Lasse, førstestatsadvokat, forslag om opprettelse av 
en egen stortings~omite til undersøkelse av påstander fra -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 5. 

RIV Lance, pensjon fra statskassen til mannskapet på forsk
ningsfartøyet - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1995-96) Il, 10. 

Rabat, Marokko, gjenopprettelse av ambassade - se UTEN
RIKSSAKER (1995-96) Il, 9. 

Rabattbilletter på bomveger- se SAMFERDSEL (1993-94) 
Ill, l. 

Rabin, Yitzhak, minnetale over Israels statsminister, S.tid. 
627-628 (7.11.95). 
Nobels fredspris 1994, ref. S.tid. 355 (20.10.94) og vedlagt 
protokollen. 

Radio, opplysningsplikt ved markedsføring gjennom- se FOR
BRUKERSAKER (1995-96) IV, 2. 

Radio- og fjernsynsmateriell, avgift - se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) I, 3; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
forslag om avgiftsskjerming av multimedieutstyr tilknyttet 
datamaskiner (bifalt) - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Il, 7; SÆRAVGIFTER (1995-96) l, 5. 
omleggin~ av avgiftssystem - se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) I, 2. 

Radioaktivitet, atomkraftverket i Sosnovy Bor - se FOR
URENSNING (1996-97) Ill, 6. 
beredskap mot uransmugling- se TOLL (1994-95) Ill, 8. 

forsla~ om informasjon vedr. nedfall i etterkrigstiden 
(bifalt)- se FORURENSNING (1995 - 96) Il, 8. 
helseeffekt i Norge av Tsjernobyl-ulykken - se FOLKE
HELSE (1994-95) Ill, 7. 
hindring av økt gjenvinningsaktivitet ved Dounreay i 
Skottland- se FORURENSNING (1995-96) Ill, 8. 
i melk - se FOLKEHELSE (1995-96) Ill, 16. 
i reinkjøtt, dekning av kostnader - se REINDRIFT 
(1993-94) Il, 2; (1994-95) Il, l; (1995-96) Il, 5; 
(1996- 97) Il, 2. 
lekkasje fra avfallslagring på Kjeller - se FORURENS
NING (1993-94) Ill, l. 
samarbeidsavtale med EURATOM - se ATOMKRAFT 
(1993-94) Il, 2. 
tiltak mot atomtrusselen fra Kola - se FORURENSNING 
(1994- 95) Ill, 13. 
utslipp fra atomgjenvinningsanlegget i Dounreay i Skott
land- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 14. 

Radioaktivt avfall, Bellonas arbeidsbetingelser i Barentsregio
nen- se FORURENSNING (1995 - 96) 11I, l. 
deponi i Himdalen- se FORURENSNING (1993-94) Il, 6. 
grunnvannsforhold ved deponi i Himdalen - se FOR
URENSNING (1994-95) Ill, 3 og 18; (1995-96) Ill, 4. 
i nordområdene- se ATOMKRAFT (1993-94) Il, 3. 
i Nordvest-Russland- se UTENRIKSSAKER (1995-96) 
Il, 7. 
i Nordvest-Russland, håndtering av - se FORURENS
NING (1996-97) Ill, l. 
og atomsikkerhet i Nordvest-Russland - se UTENRIKS
SAKER (1994-95) 11, 8; (1996-97) Il, 3. 
og spaltbart materiale i Nordvest-Russland, lagring og 
ulovlig handel- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 3. 
Russlands håndtering av bl.a utrangerte atomubåter - se 
FORURENSNING (1994-95) Ill, 4 og 20. 
transport fra Finland til Majak i Russland - se FOR
URENSNING (1993-94) Ill, 4. 

Radiumhospitalet, budsjett - se SYKEHUS (1993-94) l, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996 - 97) I, 2. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996 - 97) 
Il, 28. 
nye stillinger- se SYKEHUS (1996-97) Il, 4. 
strålebehandlingskapasitet- se SYKEHUS (1996-97) Ill, 
22. 
stråleskader etter brystkreftbehandling - se SYKEHUS 
(1996-97) I, 2 og Il, 3. 
trafikkstøy og parkeringsforhold ved - se SYKEHUS 
(1995-96) Ill, 19. 

Rafto-prisen, tildelt befolkningen i Øst-Timor- se MENNES
KERETTIGHETER (1993-94) Ill, 2. 

Raketter, panservern-, eksport til De forente arabiske emira
tene- se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Ill, 3. 
varslingsrutiner for oppskyting av forsknings-- se UTEN
RIKSSAKER (1994-95) Ill, 16. 

Rakkestad tekniske verksted, opprettholdelse av - se FOR
SV AR (1994-95) Il, 10. 

Rallybiler, fritak for engangsavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1995-96) I, 4. 

Rammetilskudd (sektortilskudd) til videregående opplæring, 
overføring til Komrn"unal- og arbeidsde~artementets bud
sjett- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) l, l. 
ttl fylkeskommunale samferdselsformål overført til Kom
munal- og arbeidsdepartementets budsjett 1994- se SAM
FERDSEL (1993-94) l, l. 
til grunnskoleundervisnin~, overført Kommunal- og ar
beidsdepartementets budsjett 1994 - se GRUNNSKOLE 
(1993-94) I, l. 
til kommunale barnevernsutgifter til enslige mindreårige 
flyktninger og asylsøkere- se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1995-96) IV, l. 
til kommuner og fylkeskommuner - se LOKALFOR
VALTNING (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l 
og Il, 8; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
(1996-97) I, 31 og Il, 28. 
til kommuner og tylkeskommuner, forenkling av inntekts
systemet- se LOKALFORVALTNING (1993-94) I, l. 

Ramos-Horta, Jose, Nobels fredspris 1996, ref. S.tid. 301 
(18.10.96) og vedlagt protokollen. 

Ramsar-konvensjonen, Tautra med Svaet naturreservat og 
fuglefredningsområde- se NATURVERN (1996-97) Ill, 
8. 

Ramsund orlogsstasjon, avtale om bygging av boliger - se 
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FORSVARSMATERIELL (1993-94) Il, 5; (1994-95) Il, 
2. 
nytt lagerbygg- se FORSVARSMATERIELL (1995-96) 
l, l. 

Rana, disponering av omstillingsmidler - se INDUSTRIUT
BYGGING (1993-94) Il, 6 . 
disponering av omstillingsmilliard bevilget i 1988- se IN
DUSTRI (1993-94) Ill, lO. 
forvaltning av bevilgninger til omstillingstiltak i - se 
RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 
frihavnetablering- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 
31. 
omstillingstilskudd - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I , l. 

Randaberg kommune, arbeidsmarkedstiltak - se SYSSEL
SETTING (1996- 97) Il, l. 

Randsfjorden, tillatelse til fortsatt regulering - se V ASS
DRAGSREGULERING (1993-94) Il, 3; (1994-95) 11, l. 

Rasfare, utbedring av veier i distriktene - se VEGVESEN 
(1993 -94) Ill , 15. 

Rasisme, formuleringer i publikasjon fra Norsk Lærerlag - se 
INNVANDRERE (1994-95) Ill, 16. 
handlingsplan mot, revisjon - se INNVANDRERE 
(1996-97) I, 3. 
høyreqasjonalistiske og nynazistiske miljøer - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996- 97) Ill, 19. 
i materiell distribuert av Postverket - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill, 28. 
tiltak IVOt - se INNVANDRERE (1996- 97) Il , 10; POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) I, l; STRAFFE
LOVGIVNING (1994-95)1V, 4. 

Rassikring av Rv 11 langs Akrafjorden - se VEGVESEN 
(1994-95) Ill, 5. 
langs veger i Indre Hardanger- se VEGVESEN (1993-94) 
Ill, 9; (1995-96) Il, 5; (1996-97) l , l. 
styrking av arbeidet med - se NATURSKADER 
(1994-95) Il, l. 
EIO Lofoten, Rv 39 Setesdal, Rv 60 Sogn og Fjordane og 
Rv 94 Finnmark - se VEGVESEN (1996- 97) I, l. 
kartlegging av fareområder - se KARTVERK (1996- 97) l, 
l. 
prosjekter i 1997- se VEGVESEN (1996-97) Ill, lO. 

Rattsø, Jørn, utvalgsleder - se LOKALFORVALTNING 
(1995 - 96) Il, 13. 

Rattsø-utvalget, delutredning l om endringer i inntektssyste
met- se LOK.ALFORVAL TNING (1995 - 96) Il, 13 . 
forskningsintitusjoners kritikk mot innstilling - se 
LOKALFORVALTNING (1995-96) Ill, 12. 
høringsfrist for innstilling- se LOKALFORVALTNING 
(1995-96) Il, 3 og 4 og Ill , 7 og 10. 
informasjon til dtstriktene om innstilling - se LOKAL
FORVALTNING (1995-96) Ill, 6. 
rapport fra Det tekniske beregningsutvalg om inntektssys
temet- se LOKALFORVALTNING (1995-96) Ill, 11. 
Ringerike kommune sender kopi av uttalelse fra kommune
styret vedr. innstillingen - se LOKALFORVALTNING 
(1995 - 96) Il, 9. 
skjønnsmidler til fylkeskommunene - se LOKALFOR
VALTNING (1995 - 96) Ill , 9. 
Steigen kommunestyre sender uttalelse vedr. innstillingen 
-se LOKALFORVALTNING (1995 - 96) Il , 6. 
Sømna kommunestyre sender uttalelse vedr. innstillingen -
se LOKALFORVALTNING (1995-96) Il, 7. 
Sørreisa kommunestyre sender uttalelse vedr. innstillingen 
-se LOKALFORVALTNING (1995-96) Il, 8. 
vurdering av «Agder-modellen»- se LOKALFORVALT
NING (1995-96) I, l. 
øking i overføringer til kommunesektoren- se LOKAL
FORVALTNING (1995 - 96) Ill, 8. 

Raufoss AlS, betaling av konsulenttjenester vedrørende eks
portkontrakter - se INDUSTRI (1993-94) Ill, 2. 
kontroll med og etiske retningslinjer for våpeneksport - se 
UTENRIKSHANDEL (1993-94) Il, 4. 
A/S, utvikling 1988-92 - se STATSBEDRIFTER 
(1993-94) li, 8. 

Rauland, Avdeling for folkekultur, bev. 1994- se HØGSKO
LER (1993 - 94) I, l. 

Rauma, anmodning om strakstiltak mot lakseparasitt - seNA
TURVERN (1996- 97) I, l. 

Rauma Energi AS, salg av statens fallrettigheter i Verma til
se ELEKTRISITET (1996-97) l, 2. 

Raumabanen, opprettholdelse av natt-togtilbud - se JERN
BANER (1996-97) I, l. 

Rebild Marketing Management AlS, offentliggjøring av rap
port vedr. næringsmiddelindustrien - se EFTA/EU 
(1993-94) Ill, 9. 
rapport om følger for næringsmiddelindustrien av et EU
medlemskap fra- se LANDBRUK (1993-94) Ill, 14. 

Redd Barna, FN-personells bruk av barneprostituerte i 
Mosambik tatt opp av representant for- se FN-STYRKER 
(1993-94) Ill, 2. 

Rederier, tariffavtaler i Color Line - se LØNN (1993-94) Ill , 
5. 

Rederiskatten, skattelette for rederiene - se SKA TIER 
(1995 - 96) IV, 9. 
skr.spm. fra Kristin Halvorsen om skatteregimet for -
(1996-97) Dok. 15, spm. 158. 
utvides til å gjelde offshore servicefartøy - se SKA TIER 
(1996- 97) IV, 13. 

Redningsaksjoner, egenbetaling- se REDNINGSTJENESTE 
(1996-97) I, l. 

Redningshelikopter, beredskap i Oslofjorden og Skagerrak -
se REDNINGSTJENESTE (1994- 95) Il , 2 og Ill, l ; 
STATSBUDSJETTET (1994- 95) Il , 12. 
drivstoff ved flyplasser i Nord- Norge - se REDNINGS
TJENESTE (1996-97) Ill, 2. 
på Vigra - se REDNINGSTJENESTE (1993-94) I, 2; 
(1994- 95) I, 1 og Ill, 3; (1995 - 96) I, I.STATSBUDSJET
TET (1994-95) I, 27 og Il, 12. 

- utplassering på Rygge - se REDNINGSTJENESTE 
(1995 - 96) Ill , 2; (1996-97) Ill , l og 6. 

Redningsmidler for skip i innenriksfart, kritikk mot behandling 
av forskrifter for- se SIKKERHET TIL SJØS (1995 - 96) 
Ill , l. 
til alle passasjerer på ferger i innenriksfart, henstilling vedr. 
- se SIKKERHET TIL SJØS (1995-96) l, l. 

Redningsselskapet, rammeavtale med staten v/Fiskerideparte
mentet- se SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) l, 3. 
sjømannsfradrag for sjøfolk i - se SKATTER (1995 - 96) 
IV, 5. 
tilskudd 1994 - se SJØFART (1993-94) I, 2. 

REDNINGSTJENESTE .......... . .. . ... . . 499 
Reform 94, Arbeidsdirektoratets oppfølging av unge mellom 16 

og 19 år etter- se SKOLER (1993-94) Ill, 19. 
beregning av kostnader ved - se SKOLER (1993-94) Il , 4. 
bilbransjens kostnader til teoriundervisning for lærlinger i 
bilfag - se SKOLER (1993-94) Ill , 26. 
bruk av midler til lærlingordningen - se SKOLER 
(1996-97) Ill, 4 . 
eksamen etter gammel ordning - se SKOLER (1996-97) 
Ill, 7. 
elevplass til un~e under 20 som ikke omfattes av- se SKO
LER (1993 - 94 Ill, 21. 
erfaringer ved ærlingordningen - se SKOLER (1996-97) 
Il, 16. 
etterutdanning, bev. 1997- se SKOLER (1996-97) l, 1. 
evaluering i meldins som også skal omfatte grunnkurs
strukturen (forslag bifalt)- se SKOLER (1995-96) Il , 11. 
ferdiggjøringstidspunkt for alle læreplaner tilknyttet - se 
SKOLER (1993-94) Ill, 23 . 
forslag om tiltak for å styrke fagopplæringen etter gjen
nomføringen av- se SKOLER (1994-95) Il, 3. 
forslag om unntak fra hovedregler for fagutdanning innen
for - se SKOLER (1994-95) Il, 4. 
forslag vedr. bruk av valgfagtimer innenfor studieretningen 
idrettsfag- se SKOLER (1994-95) Il , 8. 
fortrenging av voksne elever pga. - se SKOLER (1994-95) 
111, 5. 
fraråding av omvalg etter grunnkurs - se SKOLER 
(1995 - 96) III, 10. 
følger av protestaksjoner fra lærere for gjennomføring av
se SKOLER (1993-94) III, 14. 
gjesteelever fra andre fylker ved Forsøksgyrnnasset i Oslo 
under- se SKOLER (1993 - 94) Ill , 27. 
godkjenning av fagplaner i forbindelse med- se SKOLER 
(1993 - 94) 111, 10. 
innføring av et nytt 14. grunnkurs- se SKOLER (1994-95) 
Ill, 9. 
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instrumentalopplæring og oppfølgingstjeneste - se SKO
LER (1994-95) I, l. 
interp. om situasjonen før innføring av - se SKOLER 
(1993-94) Il, 3. 
karakternivåutvik:ling etter innføring av - se SKOLER 
(1994-95) Ill, 8. 
kostnadsberegningsutvalget - se ST A TSBUDSJETIET 
(1994-95) I, 2. 
kriteriet kvantitativt undervisningsbehov i privatskoleloven 
- se SKOLER (1994-95) IV, l. 
kursstønad for praksisplass - se SKOLER (1994-95) Il, 7 
og Ill, 6. 
landslinjen for VK Il yrkessjåfør- se SKOLER (1994-95) 
Ill, 15. 
lærekontrakt som alternativ opplæring utenom - se SKO
LER (1994-95) IV, 2. 
lærekontrakter for lite skolemotivert ungdom - se SKO
LER (1994-95) Ill, 16. 
læreplan for VK Il - se SKOLER (1994-95) Ill, 19. 
lærlmgplasser i fylkene- se SKOLER (1995-96) Ill, 14. 
lærlingplasser og skoleplasser for næringslivets behov- se 
SKOLER (1996-97) Il, l. 
mulighet for kryss løp ved mangel på læreplasser- se SKO
LER (1995-96) Ill, l. 
nedlegging av Kunstskolen i Kabelvåg - se SKOLER 
(1995-96) Ill, 13. 
nivået og kvaliteten i videregående skole - se SKOLER 
(1996-97) Il, 6. 
og faget trebåtbygging- se SKOLER (1993 - 94) Ill, 29. 
omfangskrav for elev- og lærlingplasser, skr. spm. fra Øy
stein Djupedal - se (1996-97) Dok. 15, spm. 65. 
opphold mntil 2 år pga. sykdom/omsorgsansvar (forslag 
bifalt) - se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
oppnåelse av måltallet for antall lærlingplasser - se SKO
LER (1995-96) Ill, 4. 
o~prettholdelse av folkemusikklinje på Fagernes videre
gaende skole - se SKOLER (1993-94) III, 2. 
opprettholdelse av videregående akvakulturutdanning etter 
-se SKOLER (1993 - 94) Ill, 20. 
opprettholdelse av VK I i kokk/institusjonshushold - se 
SKOLER (1993-94) Ill, 22. 
overføring av tannlegesekretærutdanning fra UiO til Oslo 
fylkeskommune - se SKOLER (1994- 95) Ill, 4. 
praksisrettet utdanning på yrkesfaglige studieretninger 
(forslag bifalt) - se SKOLER (1996-97) Il, 17. 
prioritering av midler til- se SKOLER (1993-94) I, l. 
privatskolenes stilling - se PRIVATSKOLER (1993-94) 
Ill, 2. 
regler for karakterfastsetting- se SKOLER (1995-96) Ill, 
3. 
sjøfartsfag, anmodning om å vurdere å innføre eget grunn
kurs- se SJØFART (1995-96) Il, 3. 
skolelederrekruttering og ledelsesutvikling - se SKOLER 
(1994-95) IJI, 17. 
stansing av evalueringsprosjekt- se SKOLER (1995-96) 
III, 9. 
stillingen i skoleverket for samisk husflid og håndverk, 
duodj1- se SKOLER (1993-94) Ill, 8. 
særordning for gipsmakerfaget 1 forhold til - se SKOLER 
(1993-94) Ill, 31. 
tilrettelegging for elever som mistrives - se SKOLER 
(1995-96) Ill, 7. 
tilskudd til opplæringskontor- se SKOLER (1995-96) Ill, 
23 . 
tiltak for høgre utdanning for ungdom og voksne med fag/ 
svennebrev etter- se SKOLER (1996-97) Il, 
utbygging av bibliotektjenestene- se SKOLER (1994-95) 
Ill, 20. 
utvising av elever etter innføring av - se SKOLER 
(1995-96) Ill, 6. 
videreføring av estetisk linje ved Fagerborg videregående 
skole etter- se SKOLER (1993-94) Ill, 24. 
videreføring av tilbud fra mekaniske bedrifter i Hordaland 
etter- se SKOLER (1993-94) Ill, 7. 
videreføring av videregående skoler for toppidrettsutøvere 
-se SKOLER (1993-94) Ill, 25; (1994-95) Ill, 13. 
vurdering av ulike sider ved- se SKOLER (1995-96) I, l. 

Reform 97 - se GRUNNSKOLE (1993-94) l, l og IV, l; 
(1994-95) I, l. 
behov for førskolelærere i og med innføringen av - se 
GRUNNSKOLE (1993-94) Ill, 8. 

endr. i grunnskoleloven og lærerutdanningsloven - se 
SKOLER (1995-96) IV, l. 
endr. i opplæringslovene - se SKOLER (1995-96) Ill, 11. 
etterutdanning av lærere, økt bev.- se SKOLER (1996-97) 
I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
fag- og timefordeling i den lO-årige grunnskolen- se SKO
LER (1995-96) Il, 4. 
finansieringsplan for lærebøker og skolelokaler til seks
åringer- se SKOLER (1996-97) Il, 20. 
forbedring og nybygg av skoleanlegg - se SKOLER 
(1995-96) IJI, 15. 
forslag om en detaljert og fullstendig finansieringsplan 
(bifalt)- se SKOLER (1995-96) l, l. 
forslag om en statusrapport og finansiering av lærebøker 
(begge bifalt)- se SKOLER (1996-97) l, l og Il, 8. 
forslag om etterberegning av kommunenes mvesterings
utgifter (bifalt)- se SKOLER (1996-97) I, l. 
forslag om oversikter over kommunenes utgifter sendt 
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen - se ST ATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 3. 
forslag om utsettelse - se SKOLER (1995-96) Il, 12; 
(1996-97) Il, 8. 
gjennomføring i Oslo kommune- se SKOLER (1995 - 96) 
Ill, 12. 
handlingsplan for økt førskolelærerdekning - se SKOLER 
(1995-96) III, 20. 
investeringskostnader og iverksettingstidspunkt- se SKO
LER (1995 - 96) Il, 13. 
kompensasjon til kommunene - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1996-97) Il, 14; SKOLER (1995-96) 11, 17; 
(1996- 97) Il, 19 og lll, 9 og 17; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 3 og Il, 28. 
kvalitetssikring - se SKOLER (1996-97) Ill, 16. 
lokalisering av opplæring for 6-åringer til barnehagene - se 
SKOLER (1995 - 96) III, 16. 
lærebøker, bev. til kommunene - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31 og Il, 28. 
ny læreplan for grunnskolen- se SKOLER (1995-96) Il, l. 
oppstart og finansiering- se SKOLER (1994-95) Il, 9. 
rundskriv om timefordeling på årstrinn - se SKOLER 
(1996-97) Ill, 3. 
skolebygg samt vilkår for 6-åringspersonale - se SKOLER 
(1996-97) III, 13. 
skolelederrekruttering og ledelsesutvikling - se SKOLER 
(1994- 95) Ill, 17. 
skolelokalsbehov for fremmedspråklige i Oslo - se SKO
LER (1996 - 97) HI, 5. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om splitting av 6-årsgruppe på 
to trinn- se (1996-97) Dok. 15, spm. 79. 
skriv fra Etne kommune vedr. finansiering - se SKOLER 
(1995-96) Il, 6. 
skriv fra kommunene i Nord- og Sør- Trøndelag vedr. fi
nansiering og innhold - se SKOLER (1995-96) li, 7. 
skriv fra Sørreisa kommune vedr. finansiering - se SKO
LER (1995-96) Il, 5. 
statlig fullfinansiering av - se SKOLER (1995-96) Ill, 22. 
tilrettelegging av lokaler i Oslo - se SKOLER (1996-97) 
Ill, 2, Il og 14. 
tjenlige skoler i Oslo- se SKOLER (1995-96) Ill, 17. 
utgifter for kommunene som følge av - se SKOLER 
(1996-97) Il, 4. 
utsettelse pga. manglende ferdigstilling av lokaler - se 
SKOLER (1996-97) Ill, 8. 

Reformer i kommunesektoren, uavhengig vurdering av kostna
der ved- se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 2. 

Refusjpn for gjesteelever i videregående skoler- se VIDERE
GAENDE SKOLER (1994-95) Ill, 4. 
til Riksrevisjonen fra reviderte etater, avvikling av ordning 
-se RIKSREVISJONEN (1996-97) I, l. 

Refusjonsvedtaket (vedr. leger m.fl . uten avtale), oversikt over 
konsekvenser- se HELSEPERSONELL (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l. 

Regional kompetanseutvikling, budsjett 1994 - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1993-94) l, l. 

Regional luftfart, statens engasjement i - se LUFTFART 
(1994-95) Il, 4. 
statlig overtakelse av lufthavner - se LUFTFART 
(1996-97) Il, 7. 
statlig overtakelse av lufthavner samt enerett for Widerøes 
Flyveselskap- se LUFTFART (1996- 97) I, 3. 

Regional næringsutvikling, budsjett - se DISTRIKTSUT-
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BYGGING (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; 
STATSBUDSÆTTET (1995-96) l, 32. 
endr. budsjett 1995 - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1995-96) Il, l. 
forslag om regelendring for statsstøtte- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1995-96) Il, 2. 

Regional planlegging, budsjett- se MILJØVERN (1993-94) I, 
l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995- se MILJØVERN (1995-96) Il, 4. 
melding om- se LOKALFORVALTNING (1996-97) Il, 
7. 

Regionale høyskoler, budsjett 1994 - se HØGSKOLER 
(1993-94) l, l. 

Regionalpolitikk- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 3. 
- melding om- se DISTRIKTSUTBYGGING (1996- 97) li, 

3. 
målsetting om desentralisert bosetting - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1994-95) III, 9. 
og EU- se DISTRIKTSUTBYGGING (1993-94) Il, 3. 
r~degjørelse- se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) Il, 
2, (1996-97) 11, l. 
uttalelse om fylkeskommunens rolle - se LOKALFOR
VALTNING (1993-94) Il, l. 

Regionaltilskudd til utkantkommuner, innføring av - se 
LOKALFORVALTNING (1995 - 96) Il, 13. 

Regionfelt Østlandet, skr.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
bruk av skarpe våpen fra fly- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 
136. 

Regionsykehus, forslag om å utrede følger av statlig overta
kelse - se SYKEHUS (1994-95) 11, 6. 
oppgaver og ressurstilgang- se SYKEHUS (1994-95) Ill, 
6. 
tilskudd- se SYKEHUS (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 
økte rammer 1994 til Trondheim og Bergen - se ST A IS
BUDSJETTET (1993-94) Il, 7. 

Regionsykehuset i Tromsø, behandling av barn med leppe/ 
ganespalte- se SYKEHUS (1995-96) Ill, l. 

Regionsykehuset i Trondheim, behandling av ventetidspa
sienter innen garantitiden- se SYKEHUS (1993-94) lll, 
20. 
bruk av blodprodukt fra det tyske firmaet UB-Plasma- se 
SYKEHUS (1993-94) Ill, 3. 
girogebyrer for pasienter - se SYKEHUS (1996-97) Ill, 
34. 
helsetilbud hvis innsparingstiltak gjennomføres - se SY
KEHUS (1993-94) Ill, 12. 
Prosjekt RIT 2000 - se SYKEHUS (1995-96) I, l; 
(1996-97) Il, 9. 
raskere behandling av kreftpasienter - se SYKEHUS 
(1993-94) Ill, 21. 
ressursmangel og pasientenes faglige sikkerhet- se SYKE
HUS (1993-94) III, 19. 

Registerenheten i Brønnøysund, budsjett- se RETTSVESEN 
(1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se RETTSVESEN (1994-95) Il, 4; 
(1995-96) Il, 2. 

REGJERINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

REGJERINGEN OVERSENDT . . . . . . . . . . . . 509 
Regjeringsadvokaten, budsjett - se STA TSADMINISTRA

SJON (1993-94) l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1995 - se STATSADMINISTRASJON 
(1995-96) Il, 3. 

Regjeringsbygget, statlig overtakelse av vakttjenesten - se 
STATSADMINISTRASJON (1993-94) Ill, l. 

Regjeringserklæring, statsminister Thorbjørn Jaglands - se 
REGJERINGEN (1996-97) Il, 7. 

Regjeringskvartalet, kostnader for nytt parkanlegg - se 
STATSEIENDOMMER (1994-95) Ill, 2. 
redusert bev. til bygging- se ST A TSADMINISTRASJON 
(1994-95) I, 3. 
stillingshjemler til eget vakthold - se STATSADMINIST
RASJON (1993 - 94) I, 3. 

Regjeringsprotokollene l. halvår 1995- se REGJERINGEN 
(1994-95) Il, 12. 
l. halvår 1995- se REGJERINGEN (1995-96) Il, 11. 

l. halvår 1996- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 22. 
1992-1993 - se REGJERINGEN (1993-94) Il, lO. 
1993-94- se REGJERINGEN (1994-95) Il, 3. 
2. halvår 1994- se REGJERINGEN (1994-95) Il, 7. 
2. halvår 1995- se REGJERINGEN (1995-96) Il, 19. 
2. halvår 1996- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 29. 

Regnskapsloven, endr. i- se HANDEL (1993-94) IV, l. 
endr. i- se SKATTER (1993-94) IV, 4; (1995-96) IV, 5. 
endr. i- se STATSBEDRIFTER (1996-97) IV, l. 
forslag om enkelhet for SMS-bedrifter - se INDU
STRIUTBYGGING (1996-97) 11, l. 

Regnskapslovgivning, bedrifters pensjonskostnader- se AK
SJER (1993-94) Ill, 2. 

Reguleringsplaner, forslag om krav vedr. biologisk mangfold 
-se KOMMUNER (1995-96) Il, 4. 
for Mustadområdet i Oslo - se KOMMUNER (1995-96) 
Ill, 2. 
for nytt Rikshospital på Gaustad, statens tilsidesettelse av -
se SYKEHUS (1993-94) Ill, 15. 
for Tullinløkka i Oslo- se KOMMUNER (1994-95) III, 6. 
skr.spm. fra Paul Chaffey om fylkesutvalget som kultur
minnemyndighet- se (1996-97) Dok. 15, spm. 128. 

REHAB-prosjektet. enøk-samarbeid mellom næringsliv, stat
lig institusjoner og kommunesektoren - se ENERGI 
(1996-97) Il, 13. 

Rehabilitering av pasienter med muskel- og skjelettplager- se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) I, 2. 
av pasienter med muskel- og skjelettplager, tiltak for bedre 
samordning og ressursutnyttelse - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1994-95) l, 2; (1995-96) I, l. 
budsjett 1997- se FUNKSJONSHEMMEDE (1996- 97) I, 
l. 
forslag om et helhetlig finansieringssystem innenfor folke
trygden- se HELSEVESEN (1994-95) Il. 9. 
henstilling om å påskynde arbeidet med en samlet plan for 
-se FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) Il, 5. 

Rehabiliteringspenger ved tidsbegrenset arbeidstrening - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 6. 
endr. i folketrygdloven- se TRYGDER (1993-94) IV, l. 
endr. terminologi for attføringspenger - se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 

Rein, Kristoffer, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 276 
(27.10.93). 

Reinbeiter, revisjon av distriktsinndelingen i Finnmark - se 
REINDRIFT (1995-96) IV, l. 

REINDRIFT .. . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. 539 
Reindriftsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

endr. i- se REINDRIFT (1995-96) IV, l. 
ReinpQlitiet i Finnmark, omorganisering - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1993-94) I, l. 
Reiseforskudd i staten, uoppgjorte, Statens forvaltningstjenes

tes oppfølgingsrutiner- se RIKSREVISJONEN (1995-96) 
Il, 3. 

Reisegarantiloven, opphevelse av - se REISELIVSNÆRING 
(1995-96) IV, l. 

Reisegods ved grensepassering, hannonisering av nordiske reg
ler- se TOLL (1994 - 95) Ill, Il. 
heving av beløpsgrense for toll- og avgiftsfri innførsel - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31; TOLL (1996-97) 
I, l. 

REISELIVSNÆRING . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. 542 
Reisemoderasjon for elever og studenter, gjennomgang av ord

ninger- se UTDANNING (1996-97) l, l. 
for studenter- se STUDIEFINANSIERING ()993-94) l, 
l; (1994-95) l, l. 

Reisende (tatere), billighetserstatning til- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1996-97) Il, l. 
forslag om erstatning til- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 
l. 

Reklameavgift, forslag om (ikke bifalt) - se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) l, 2; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, l; (1996-97) 
l, l. 
langs veger, forbud mot- se VEGVESEN (1995-96) IV, l. 

Reklame for Akademikernes Fellesorganisasjon i TV2 - se 
KRINGKASTING (1995-96) Ill, 4 og 7. 
for alkoholholdige drikker, forbud mot- se ALKOHOL 
(1996-97) IV, l. 
for arbeidslivsorganisasjoner i kringkasting - se STOR-
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TINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 
(1995-96) Il, 3. 
for livssyn eller politiske budskap i kringkasting - se 
KRINGKASTING (1994-95) Ill, 7; (1995-96) Il, 5 og Ill, 
4 og 7. 
forbud mot trafikkfarlig - se VEGTRAFIKK (1993-94) 
IV, 1. 
forslag til tiltak som kan redusere kjøpepresset - se FOR
BRUKERSAKER (1996- 97) Il, l. 
gebyr ved kjønnsdiskriminerende reklame- se FORBRU
KERSAKER (1993-94) l, l. 
i kringkasting, bl.a. avbrudd i sendinger- se KRINGKAS
TING (1994-95) Il, l. 
i nærkringkasting- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 
i nærkringkasting, opphevelse av avgift og utvidet sendetid 
-se KRINGKASTING (1993-94) IV, l. 
kjønnsdiskriminerende se FORBRUKERSAKER 
(1996-97) IV, l. 
langs vegene, forslag om utvidet adgang - se VEGVESEN 
(1994-95) Il, 3. 
sanksjonsregler ved brudd på - se KRINGKASTING 
(1993-94) IV, 2. 
tiltak mot uønsket adressert- se POST (1995-96) Ill, 6. 
via telefaks, reservasjonsrett tilknyttet adressert- se PER
SONVERN (1996-97) l, l . 

Rekrutteringskvoter for ungdom til fiskeryrket, forslag om -
se FISKERE (1994-95) Il, 2. 

Rekrutteringsprogrammet for forskere - se HØGRE 
UTDANNING (1993-94) I, 1; (1994-95) I, l. 

Rekstensaken, Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer, 
forlengelse av engasjementer - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 8; (1994-95) I, 13; (1995-96) l, 22; 
(1996-97) I, 23 . 

Rektorer ved høgskolene, utskiftninger - se HØGSKOLER 
(1996-97) III, 2. 

Rekvisisjon av skip, under krig eller kriseforhold, endr. i lov 
om- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

Religionsundervisning, forslag om religionsnøytral undervis
ning- se GRUNNSKOLE (1994-95) Il, 3. 
ny læreplan for grunnskolen - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il, 2 og 5. 
ny ordning- se GRUNNSKOLE (1996-97) IV, l. 

Rema 1000 i Vestby, avtale med lensmannskontoret om beta
ling for spaningsoppdrag - se POLITI OG P AT ALEMYN
DIGHET (1993 - 94) lll, 21. 
innkjøpssamarbeid med RIMI - se VAREHANDEL 
(1993-94) Ill, 2. 

Rena tekniske verksted, opprettelse av - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 4. 

Rendalen kommune sender uttalelse vedr. tidspunkt for fast
setting av rammer for kommuneøkonomien- se KOMMU
NER (1996-97) Il, 19. 

Renholdsbedrifter, arbeidslediges rett til å avslå tilbud om pro
visjons lønnet arbeid- se FOLKETRYGD (1993-94) Ill, 7. 
momskompensasjon ved offentlige oppdrag - se MER
VERDIAVGIFT (1996-97) 11, l og IV, l. 
offentlige institusjoners valg av - se ARBEIDSLIV 
(1993-94) Ill, l. 
Telenors planer om bruk av private - se TELEVERKET 
(1994-95) Ill, 6. 

Renholdsbransjen, prosjekt mot svart arbeid - se ARBEIDS
MILJØ (1996-97) I, l. 

Rennebu ~ommune, ubesatt lensmannsstilling - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 11. 

Rennesøy, M!F, gass som drivstoff på sambandet Arsvågen
Mortevika- se FERGER (1993-94) Ill, 2. 

Rennfastprosf"ektet, fylkeskommunal garanti til Tungenes Fer
jetermina -se VEGVESEN (1993-94) Ill, 2. 

Renovasjonsavgifter i Bjugn kommune- se SÆRAVGIFTER 
(1994-95) Ill, 11. 

Renseanlegg, statsstøtte til bygging i kommuner vest for Lin
desnes- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 13. 

Rentenedsettelse i statsbankene - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Rentenivået i privatbankene- se BANKER (1993-94) Ill, 2. 
- i Statens Fiskarbank- se KREDITTPOLITIKK (1993-94) 

Ill, 3. 
Renter på etterbetalt pensjon fra Statens Pensjonskasse - se 

STATENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) Ill, 4; 
(1996-97) IV, 2. 
senking av nivået - se KREDITTPOLITIKK (1995-96) 

lll, 2. 
Repatriering, bosniere i Norge - se INNVANDRERE 

(1996-97) Il, 6. 
chilenske flyktningers tilbakevending til Norge etter - se 
INNVANDRERE (1994-95) Ill, 13. 
flyktninger fra Bosnia-Hercegovina- se INNVANDRERE 
(1995-96) Il, 9 og Ill, 3 og 6; (1996-97) I, 3. 
informasjon til kommunene vedr. - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill, 30. 

Repetisjonsøvinger, øvelsesnivået - se FORSVAR (1993-94) 
l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 

Representasjon, Regjeringens, budsjett - se STATSADMI
NISTRASJON (1993-94) l, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) 
I, 2; (1996-97) I, 2. 

Republikansk statsform, forslag om innføring av- se ST ATS
FORFATNING (1993-94) 11, l. 

Reservasjonsrett, arbeid med fosterceller og -vev fra provo
serte aborter (forslag bifalt) - se SVANGERSKAP 
(1995-96) Il, 2. 
reklame via telefaks- se PERSONVERN (1996-97) l, l. 

Reservefond, avvikling av- se AKSJER (1996-97) IV, 3. 
Ressurssent~e, finansiering av. oppdragsundervisning vha. 

kursavg1ft- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) 
III, 19. 

Restanseutvikling for arveavgiftssaker ved skattefogdkonto
rene- se RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

Restaurantbransjen, opprydding i - se REISELIVSNÆRING 
(1996-97) IV, l. 
useriøse bedrifter - se REISELIVSNÆRING (1994-95) 
III, 3; (1995-96) Ill, l. 

Restskatt, forslag om utsettelse ved klage - se SKA TTEAD
MINISTRASJON (1995-96) Il, l. 
henstilling om innbetalingsblankett som vedlegg til selv
angivelsen- se SKATTEADMINISTRASJON (1995-96) 
li, 4. 

Resultatrapportering om kommuneøkonomien - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1993 - 94) Il, 4; (1996-97) Il, 14. 

Rettergangslovgivningen, endr. se DOMSTOLER 
(1993-94) IV, l. 
endr. i lov om- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

Rettergangsordningens ikrafttredelseslov, endr. i - se 
RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 

Rettferdighetsombud for brukere av offentlige stønadsordnin
ger, henstilling om utredning - se HELSEVESEN 
(1994-95) 11, 9. 

Rettsbeskyttelse etter frifinnelse i straffesaker- se RETTSVE
SEN (1994- 95) Ill, 2. 

Rettsgebyr, Brønnøysundregistrenes avgiftsnivå - se RETTS
VESEN (1994-95) Ill, 5. 
budsjett- se RETTSVESEN (1993-94) I, l; (1994-95) I, 
l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se RETTSVESEN (1993-94) Il , l; 
(1994-95) Il, 4; (1996-97) Il, 2. 
heving av grunngebyret - se RETTSVESEN (1996-97) 
IV, l. 
økningsforslag fra Regjeringen ikke tatt til følge - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Rettsgebyrloven, endr. i (trukket tilbake)- se RETTSVESEN 
(1996-97) IV, 3. • 
endr. i - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1996-97) IV, 3. 
endr. i - se RETTSVESEN (1993-94) IV, l; (1994-95) 
IV, l og 2. 
endr. i- se STATSFORVALTNING (1994-95) IV, l. 
heving av grunngebyret - se RETTSVESEN (1995-96) 
IV, l. 
heving av rettsgebyret (ikke vedtatt)- se RETTSVESEN 
(1996-97) IV, 5. 

Rettshjelploven, endr. - se STATSFORVALTNING 
(1994-95) IV, l; TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Rettshjelpordninger, forslag om lovendring og prøveordning 
med rettshjelpssentre- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 6. 
forslag om stortingsmelding om - se RETTSVESEN 
(1994-95) Il, 6. 
revisjon av- se RETTSVESEN (1994-95) IV, 5. 
stortmgsmelding om- se RETTSVESEN (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. • 

Rettslære, tilleggspoeng ved fordypning- se VIDEREGAEN
DE SKOLER (1993-94) Ill, 4. 

Rettsmekling, forsøksordning med - se DOMSTOLER 
(1995-96) IV, 3. 
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Rettssikkerhet for anklagede i straffesaker- se RETTSVESEN 
(1994-95) 11, 9. 
for asylsøkere, etablering av ankenemnd - se INNV AND
RERE (1996-97) III, 13. 
for psykisk utviklingshemmede ved bruk av tvang - se 
PERSONVERN (1995-96) IV, 3 og 4. 
for voldtatte kvinner- se RETTSVESEN (1996- 97) Ill, 4. 
forslag om innføring av gruppesøksmål - se RETTSVE
SEN (1995 - 96) Il, l. 
i barnevernsaker- se BARNEVERN (1994-95) Il, l. 
skr.spm. fra Erling Folkvord om saksbehandlingsfeil i for
valtningen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 111. 
unntak fra innsynsrett etter forvaltningsloven - se ST ATS
FORVAL TNING (1994-95) Ill, 8. 
v~d informasjonsutveksling med uJenlandske politimyn
dtgheter m.v. - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1994-95) Il, 7. 

Rettssikkerhetsutvalget, behandling av innstilling fra - se 
PERSONVERN (1993 - 94) Ill, 4. 

Rettsstaten, tilliten til- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 9. 
Rettstoksikologisk institutt, budsjett - se HELSEINSTITU

SJONER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l; 
(1996- 97) l, l. 

Rettsvern for drapsofre og for mistenkte/siktede i kriminalsa
ker- se MASSEMEDIER (1995-96) Il , l. 

RETTSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 
Returpant på gamle bildekk - se FORURENSNING 

(1995 - 96) Ill , 6. 
Returpapir, avtale om bygging av fabrikk for mottak - se IN

DUSTRI (1994-95) Ill, 8. 
Returprosjektet for ozonnedbrytende gasser KFK, virksom

hetsnivået til- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 2. 
Revidert nasjonalbudsjett - se ST A TSBUDSJETTET 

(1993 - 94) I, 36; (1994 - 95) I, 30; (1995-96) I, 34; 
(1996-97) I, 34. 

Revisjon av stortingsgruppers og uavhengige representanters 
regnskaper - se STORTINGSREPRESENTANTER 
(1995-96) Il, 2. 

Revisor, rapporteringsplikten, styrking av - se FINANSER 
(1996-97) IV, 2. 

Revisorloven, endr. i- se HANDEL (1993-94) IV, l. 
Revita, tilskudd til jobbskapingsprosjekter - se SYSSELSET

TING (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
Revmatikere, behandlingsbehov og spesialistrnangel - se SY

KEHUS (1996-97) Ill, 27. 
behandlingskapasitet ved Nytt Rikshospital - se SYKE
HUS (1995 - 96) Il, 6 og 7. 
behandlingsreiser til Montenegro - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 11. 

Revmatismesykehus, Haugesund Sanitetsforenings, forslag 
om å gjenopfrette kapasiteten ved - se SYKEHUS 
(1995-96) Il, . 
Oslo Sanitetsforenings, forslag om å utrede omgjøringspro
sjekt- se SYKEHUS (1994- 95) Il , 6. 
Oslo Sanitetsforenings, utredning om omgjøring til rehabi
literingssenter- se SYKEHUS (1995 - 96) Il, 6; (1996-97) 
l, 2. 

RGI, påstått skatteamnesti for Kj ell Inge Røkke og aksjonærer i 
- se SKATTEFRADRAG (1996- 97) Ill, 1. 

- oppkjøp av Aker-aksjer - se INDUSTRI (1995-96) Il, 5. 
se også Aker RGI. 

Rideskoler, toll ved import av hester av ponnier- se HUSDYR
BRUK (1996-97) Ill, 6. 

Ridning, friluftslovens bestemmelser og grunneieres interesser 
-se NATURVERN (1996- 97) III, 10. 

Riefling, Birgit Elisabeth, pensjon fra statskassen - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1995 - 96) Il, 10. 

Riksadvok.aten, nytt førstestatsadvokatembete - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) l, l. 

Riksantikvaren, bevaring av transportsystemet mellom Notod
den og Rjukan- se KULTURVERN (1994-95) Ill, 4 . 
budsjett - se KULTURVERN (1993 - 94) I, 2; (1994-95) I, 
2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
endr. budsjett - se KULTURVERN (1994-95) Il, l ; 
(1995 - 96) Il, 2; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il , 15; 
(1996-97) Il, 28. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet) - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il , 3. 

fredningsvurdering av Det Norske Veritas ' kontorbygg- se 
KULTURVERN (1993-94) Ill, 12. 
restaurering av D/S Hestmanden - se KUL TUR VERN 
(1994-95) 11, 3. 
tilleggsbev. til kulturminnevemtiltak på Røros - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il , 12. 

Riksarkivet, steriliseringsarkivene - se KUL TUR VERN 
(1994-95) Ill, 3. 

Riksbibliotektjenesten, budsjett - se BIBLIOTEK OG LITTE
RATUR (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, 1. 
og Statens bibliotektilsyn, samlende organ for- se BIB
LIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) Ill, l. 

Rikshospitalet, bruk av midler til konsulentbistand- se SYKE
HUS (1995-96) Ill, 20. 
budsjett - se SYKEHUS (1993-94) l, l; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l og 2; (1996-97) l, l , 2 og 3; STATSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31. 
byggetillatelse for å få økt kapasiteten for benmargs
transplantasjoner- se SYKEHUS (1993 - 94) Ill, 7. 
det nye - se Nytt Rikshospital. 
endr. budsjett - se ST A TSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 
28; SYKEHUS (1996-97) Il , 2 . 
forsøksprosjekt med genterapi ved hjernesvulst - se HEL
SEVESEN (1995-96) Ill, 31. 
fullmakt til salg og makeskifte m.v. - se STA TSEIEN
DOMMER (1996- 97) I, l. 
navnelister over kvinner som har tatt abort- se SYKEHUS 
(1996-97) Ill , 24. 
ny psykososial poliklinikk- se SYKEHUS (1995-96) I, l. 
organtransplantasjoner - se SYKEHUS (1996-97) 111, 7. 
statens tilsidesettelse av reguleringsplan for det nye - se 
SYKEHUS (1993-94) Ill , 15. 
statlig overtakelse av planarbeid for nytt - se SYKEHUS 
(1993-94) Ill , 4. 
utvalgslederoppgaver for direktøren - se SYKEHUS 
(1996- 97) Ill , 18. 
økonomiforvaltningen, gjestepasientoppgjør, konsulenttje
nester- se RIKSREVISJONEN (1996- 97) 11 , lO. 

Rikskonsertene, konstitusjonelle antegnelser 1993- se RIKS
REVISJONEN (1994- 95) Il, 6. 
samarbeidsavtaler med fylkeskommunene - se KUNST 
(1996-97) Ill , 2. 
samlokalisering med Riksteatret og Riksutstillinger til Oslo 
indre øst- se KUNST (1995 - 96) Il, 2. 

Riksoppgjøret for melkesektoren, forslag vedr. etablering av 
private meierier utenom - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1995 - 96) 11, 2. 

Rikspolitisk historisk senter, Eidsvoll, bev. 1994 til forpro
sjektering- se KULTUR (1993-94) I, 2. 
drift av- se KULTUR (1995-96) III , 5. 

- revidert prosjekt- se KULTUR (1994-95) I, l. 
Riksrett, skriv med krav om- se REGJERINGEN (1993 - 94) 

IV, l ; (1994-95) IV, l; STATSFORFATNING (1995 - 96) 
IV, l ; (1996-97) IV, 1. 

Riksrettergangsloven, endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) 
IV,4. 

RIKSREVISJONEN .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. 550 
Riksteatret, forestillinger for eldre på dagtid - se KUNST 

(1996-97) I, 3. 
lokaler for virksomheten- se KUNST (1993-94). Ill, 8. 
samlokalisering med Rikskonsertene og Riksutstillinger til 
Oslo indre øst - se KUNST (1995-96) Il, 2. 
skr.spm. fra Hallgrim Berg- se (1996-97) Dok. 15, spm. 3. 

Rikstrygdeverket, antegnelser vedr. TRESS-90 - se RIKSRE
VISJONEN (1994-95) Il, 12; (1995-96) Il, 3 og 9. 
avvik mellom sentralt regnskap og trygdekontorers regn
skap- se RIKSREVISJONEN (1995 - 96) 11, 4. 
avvikling av styre- se TRYGDER (1996-97) IV, 3. 
budsjett - se SOSIAL VESEN (1993-94) I, l ; (1994- 95) I, 
l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
forskjellsbehandling ved trygdemisbruk - se SOSIAL VE
SEN (1996-97) Ill, 3. 
innføring av TRESS-90 og personvernet- se TRYGDER 
(1993-94) HI, l. 
nye regler for sykmeldingsattest - se TRYGDER 
(1993-94) Ill, 3. 
prisforhandlingsrutiner ved kjøp av hjelpemidler til funk
sjonshemmede- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 
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prosjektstans for TRESS-90 samt ny utredning av alternati
ver- se TRYGDER (1994-95) Il, 5. 
sluttoppgjør vedr. TRESS-90 - se RIKSREVISJONEN 
(1996-97) Il, 9. 
som første ankeinstans i bametrygdsaker - se BARNE
TRYGD (1995-96) IV, l. 
utredning av alternativer til TRESS-90 - se TRYGDER 
(1995-96) Il, Il. 

Riksutstillinger, samlokalisering med Rikskonsertene og Riks
teatret til Oslo indre øst- se KUNST (1995-96) Il, 2. 

Riksveganlegg, budsjett - se VEGVESEN (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l; STATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32; (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett- se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 6; 
VEGVESEN (1994-95) Il, 7; (1996-97) Il, 3. 
sentralisering av investeringer - se VEGVESEN 
(1996-97) Ill, 12. 

Riksveger, hev. 1995 tilknyttet flom på Østlandet - se STATS
BUDSJETTET (1995-96) 11, 3. 
nedlegging og nedklassifisering - se VEGVESEN 
(1994-95) Il, 6. 
opptak, nedlegging og omgjøring - se VEGVESEN 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, 9. 
øking av byggegrenser langs- se VEGVESEN (1995-96) 
IV, l. 

Riksvegferger, Brimnes-Bruravik, forslag om bedret tilbud 
(bifalt)- se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 
Eiksund-Rjånes, forskuddsbompenger til Eiksundsamban
det- se VEGVESEN (1996-97) Il, 11. 
fornyelsesprogram - se VEGVESEN (1996-97) Il, 9. 
fornyelsesprogram, forslag om å utrede utvidelse (bifalt) -
se VEGVESEN (1996-97) I, l. 
forslag om opprettholdelse av tilbud (bifalt) - se VEGVE
SEN (1996-97) Il, 6. 
forslag om å utrede statlig overtakelse - se VEGVESEN 
(1995-96) I, l; (1995 - 96) Il, 8 og IV, 2. 
Horten-Moss, finansiering - se VEGVESEN (1995-96) 
Ill, 10. 
Horten-Moss, forslag vedr. konsesjonstildelingen - se 
VEGVESEN (1995-96) Il, 4. 
Horten-Moss, kapasitetsreduksjon - se VEGVESEN 
(1995-96) Ill, 3. 
Horten-Moss, konsesjonsbetingelser - se VEGVESEN 
(1995-96) Ill, l. 
Horten-Moss, sikkerhet- se VEGVESEN (1995-96) Ill, 6; 
(1996-97) Ill, 2. 
Horten-Moss, trafikkavviklingsproblemer - se VEGVE
SEN (1995-96) Ill, 4. 
statsgaranti for nykontrahering samt bruk av anbud - se 
VEGVESEN (1996-97) Il, 8. 

RIMI, innkjøpssamarbeid med REMA 1000 - se V AREHAN
DEL (1993-94) Ill, 2. 

Ringerike kommune sender kopi av uttalelse fra kommunesty
ret vedr. Rattsø-utvalgets mnstilling - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 16. 
sender uttalelse om statstilskudd til alle godkjente lister ved 
kommunevalg- se KOMMUNER (1996-97) Il, 28. 

Ringerike kretsfengsel, høy standard ved - se FENGSLER 
(1996-97) Ill, l. 

Ringerike ligningskontor, praksis ved- se SKA TTEADMINI
STRASJON (1994-95) Ill, 7. 

Ringeriksbanen, valg av trasekorridor - se JERNBANER 
(1996-97) Il, l. 

Ringnotbåter, konsekvenser ved innføring av enhetskvoter- se 
FISKERIER (1995-96) Ill, 5. 

Ringsaker kommune, bygging av Arnkvemkrysset på E6 - se 
VEGVESEN (1994-95) Ill, 4. 

RingsakerOperaen, hev. 1997- se KUNST (1996-97) I, 3. 
Rio Holding Norway AlS, prospektering etter mineraler i Finn

mark- se BERGVERK (1993-94) Ill, l, 4 og 5. 
- sametingspresidentens opptreden i saken vedrørende - se 

BERGVERK (1993 - 94) Ill, 6. 
tillatelse fra Statskog SF til prospektering i Finnmark- se 
BERGVERK (1993-94) Ill, 2. 

Rio Tinto Zink, aksjeutbytte i Norzink AlS- se INDUSTRI 
(1996-97) Ill, 8. 
forslag om konsesjonsbehandling for eierskap i Norzink 
AlS- se INDUSTRI (1996-97) Il, 9. 

Rio-erklæringen, lokal oppfølging av - se MILJØVERN 
(1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
oppfølging av - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1993-94) I, 6; MILJØVERN (1996-97) Ill, 7. 
oversettelse til norsk- se MILJØVERN (1995-96) Ill, 6. 

RISK (Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital), 
beregningsgrunnlag for aksjer i kraftselskap - se SKA T
TER (1996-97) IV, Il. 
endr. i reglene for regulering av grunnfondsbevis og aksjer 
-se SKATTER (1995-96) IV, 5. 
endr. i regler for praktisk og ligningsteknisk gjennomføring 
-se SKATTER (1994-95) IV, 3. 
fradrag på tap av aksjer- se SKATTER (1993-94) IV, 3. 
forslag om å avvikle regelverket - se SKA TIER 
(1995-96) Il, 11. 

Risk-reglene, innvirkning av korreksjonsskatt- se SKA TIER 
(1994-95) IV, l. 

Riskatun Bo- og Rehabiliteringssenter, forslag om å sikre 
drift som opptreningsinstitusjon - se HELSEINSTITU
SJONER (1995-96) Il, 2. 

Rissa kommune, avslag fra SNO på søknad om tilskudd fra 
Viking Verftet AlS - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) Ill, Il. 

Risøyrenna, Nordland, utdyping av - se HAVNEVESEN 
(1995 - 96) I, l. 

Ritalin til voksne hyperaktive, bruk av - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill, 13. 

Rjukan, driftsstøtte til Tinnsjøfergene og Tinnosbanen - se 
KULTURVERN (1994-95) III, 4. 
nedleggelse av Heger AlS- se INDUSTRI (1995-96) Ill, 
6. 

Rjukan sykehus, opprettholding av akutt- og fødetilbud - se 
SYKEHUS (1995-96) Ill, 23. 

Rockemusikk, eksportsatsing- se KUNST (1996-97) Ill, 6. 
krav om alkoholservering for å få statsstøtte - se KUNST 
(1995-96) Ill, 6. 
statstilskudd til- se KUNST (1994- 95) III, 7. 
tilskudd - se KUNST (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, 3. 

Rogaland, ferdigbehandling av våtmarksplan for- se NATUR
VERN (1995-96) Ill, 6. 
forslag om egenbetaling ved sykehusinnleggelse - se SY
KEHUS (1995-96) III, 27. 
konsesjonsbehandling av Jørpelandsvassdraget- se V ASS
DRAGSREGULERING (1996-97) Ill, l. 
redusering av postkontorers tjenestetilbud - se POST 
(1994-95) Ill, 9. 
samarbeidsprosjekt mellom l.- og 2.- linjetjenesten i helse
sektoren- se HELSEVESEN (1995 - 96) Ill, 34. 
sysselsetting i offshoreindustri og fagmiljøer tilknyttet 
oljevirksomheten- se SYSSELSETTING (1994-95) Il, 5. 
tap av sau pga. økende gaupebestand- se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 5. 

Rogaland Fiskesalgslag, føringstilskudd til - se FISKERIER 
(1995-96) Ill, 14. 

Rogaland fylkesting, fylkeskommunal garanti til Tungenes fer
jeterminal AlS- se FYLKER (1993-94) Ill, l. 

Rogaland muslimske forening, drapstrussel mot Salman 
Rushdie fra presidenten i- se INNVANDRERE (1993-94) 
Ill, 19. 

Rogaland sentralsykehus, behandling av brystkreft ved - se 
SYKEHUS (1995-96) Ill, 25. 
forsla~ vedr. samarbeid med Feiringklinikken- se SYKE
HUS (1995-96) Il, 4. 
klinisk medisinerutdanning ved- se SYKEHUS (1995-96) 
Ill, 7. 
samarbeid med Feiringklinikken om hjertekirurgi - se SY
KEHUS (1995-96) Ill, 2. 

Rogaland teater, hev. 1996- se KUNST (1995-96) I, 3. 
Rogaland vernepleierhøgskole, tilskudd - se PRIV A TSKO

LER (1993-94) l, l; (1994-95) I, l. 
Rognerud, Berte, tidl. stortingsrepr., minnetale over S.tid. 

2207 ( 4.2.97). 
Romania, utbetaling av lån - se ST A TSBUDSJETTET 

(1993-94) l, 34. 
Romansvarskonvensjonen, ratifikasjon av - se TRAKT A TER 

(1994-95) Il, 2. 
Romatraktaten, forslag om omdeling til alle husstander - se 

EFTA/EU (1993-94) Il, 16. 
Rome~ke politidistrikt, sentralisering - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 19. 
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Romerike tekniske verksted, opprettelse av - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 4. 

Romeriksporten, konflikt vedr. - se JERNBANER (1996-97) 
III, 14. 

Romertallsvedtak, innlemming i Gul bok - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) I, 3. 

Romregistreringskonvensjonen, ratifikasjon av - se TRAK
TATER (1994-95) 11, 2. 

Romsås i Oslo, foreldrebetaling i barnehager- se BARNEHA
GER (1996 - 97) Ill, 4. 

Romvirksomhet, norsk- se INDUSTRI (1995-96) Il, 2. 
varslingsrutiner ved oppskyting av forskningsraketter - se 
INDUSTRI (1994- 95) Ill, 16. 

Rotblat, Joseph, Nobels fredspris 1995 tildelt Pugwash Confe
rences on Science and World Affairs og, ref. S.tid. 217 
(18.10.95) og vedlagt protokollen. 

Rottebekjempelsesloven, oppheving av - se FOLKEHELSE 
(1993-94) IV, l. 

Rovvilt, administrative grenser for kjerneområder - se NA
TURVERN (1993-94) Ill, 9. 
forbud mot sauebruk i kjerneområder for- se NATUR
VERN (1995 - 96) Ill , 18. 
forvaltmng av- se NATURVERN (1995-96) Ill , 11. 
frykt for økende forekomster - se NATURVERN 
(1994- 95) Ill, 6.13. 
kjerneområdene for bjørn i Hedmark og Nord- Trøndelag 
se NATURVERN (1994 - 95) Ill , l. 
konsekvensanalyser ved plassering av kjerneområde - se 
NATURVERN (1993 - 94) Il, 2. 
sauehold i kjerneområder for - se NATUR VERN 
(1995 - 96) Ill, 16; (1996- 97) III, 6. 
tilskudd til sauebruk i kjerneområder for - se NATUR
VERN (1995 - 96) Ill, 13; (1996-97) Ill, 7. 

Rovviltforvaltning, Balsfjord kommune sender uttalelse - se 
NATURVERN (1996 - 97) Il, 4. 
melding om- se NATURVERN (1996 - 97) Il, 6. 

Rovviltskader, erstatning ved skader på husdyr- se NATUR
VERN (1993-94) III , l. 
erstatninger 1993- se NATURVERN (1994- 95) Il, l. 
erstatninger og forebyggende tiltak - se NATURVERN 
(1993-94) l, l ; (1995 - 96) I, l; (1996- 97) I, l og Il, 6; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; (1996 - 97) l , 31 
og Il, 28. 
forbud mot sauebeiting i kjerneområdet for bjørn i Trønde
lag - se NATURVERN (1995-96) Ill, 9. 
forebyggende tiltak - se NATURVERN (1994-95) l, l og 
Ill, 12. 
gjeterbu som forebyggende tiltak - se NATURVERN 
(1995 - 96) Ill , 8. 
overførin~ av utgifter til forebygging til miljøbudsjettet 
(forslag btfalt)- se LANDBRUK (1996- 97) Il, 6. 
støtte til bønder som må omstille driften - se NATUR
VERN (1993 - 94) Ill, 8 og 19. 
tap av bufe- se NATURVERN (1995- 96) Ill, l og Il. 
tap av rein for sørsamer i Nord- Trøndelag - se REIN
DRIFT (1996-97) Ill, 4. 
tap av sau på Sør-Vestlandet - se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 5 og 7. 
tapstall for sauenæringa- se NATURVERN (1995-96) Ill, 
14. 

Rubicon TV AS, statsstøtte til programmer om de hemmelige 
tjenestene - se KRINGKASTING (1994-95) Ill, 8. 

RUBIN (Resirkulering og utnyttelse av organiske biprodukter i 
Norge), opprettelse og finansiering av stiftelsen- se RIKS
REVISJONEN (1995-96) Il, 4. 
videreføring som offentlig stiftelse- se STATSBUDSJET
TET (1994- 95) Il, 12. 

Rugaas, Bendik, utnevnes til planleggingsminister - se 
REGJERINGEN (1996-97) Il, 14. 

Rulettspill, forslag om å tillate - se LOTTERI OG SPILL 
(1994- 95) Il, l. 

Runde, konsekvensutredninger ved oljeboring - se OLJEUT
VINNING (1993-94) Ill, l. 

Rusbrus, undersøkelser om bruken av (forslag bifalt) - se 
ALKOHOL (1996-97) Il, 7. 
undersøkelser om bruken av- se ALKOHOL (1996 - 97) 
IV, l. 

Rushdie, Salman, drapstrussel fra presidenten i Rogaland mus
limske forening mot- se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 
19. 

forslag om sterkere press på Iran for å oppheve dødsdom
men over- se REGJERINGEN (1993-94) Il, 2. 
konsekvenser for muslimske menigheter som støtter døds
dommen over- se INNVANDRERE (1995-96) Ill, 8. 
Norges forhold til Iran i lys av opprettholdt dødsdom - se 
MENNESKERETTIGHETER (1993-94) Il, 3. 

Rusmiddeldirektoratet, budsjett - se SOSIAL VESEN 
(1993-94) I, l ; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l og 2; 
(1996-97) I, l. 
endr. bev. 1995- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il , 
12. 
endr. budsjett 1995 (oppgaver tiltenkt et nytt alkoholtilsyn i 
stedet lagt til direktoratet) - se SOSIAL VESEN (1994-95) 
Il, 2. 

Rusmiddelmisbruk, aldersgrense for adgang til offentlige fes
ter i Selbu kommune - se ALKOHOL (1994-95) Ill, 9. 
blant innsatte- se KRIMINALOMSORG (1995-96) I, l. 
og voldskriminalitet- se ALKOHOL (1994 - 95) Il , 2 og 3. 
støtte til undervisningsprogram for barneskolen - se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 6. 
testing etter andre rusmidler enn alkohol -se HELSEIN
STITUSJONER (1995-96) I, l. 

Rusmiddelmisbrukere, anvendelse av tvangsbehandling - se 
NARKOTIKA (1993-94) Ill, l og Ill, 3. 
Borgestadklinikken som tilbud til gravide - se NARKO
TIKA (1995 - 96) Ill, 11. 
evaluering vedr. institusjonsbehandling - se NARKOTIKA 
(1995 - 96) l, l. 
forslag om ventelistegaranti - se HELSEVESEN 
(1993 - 94) Il, 5. 
godkjenning av institusjoner som tilbyr behandling til - se 
HELSEINSTITUSJONER (1995-96) Ill, l. 
hjelp til- se NARKOTIKA (1995-96) Ill, lO. 
kapasitetsutnyttelse ved behandlingsinstitusjoner - se 
NARKOTIKA (1996-97) Ill, l. 
kartlegging av tilbudet til barn av - se BARNEVERN 
(1993-94) I, l. 
melding om narkotikapolitikken - se NARKOTIKA 
(1996-97) Il, l. 
nasjonalt dokumentasjonssystem for behandlingsinstitusjo
ner- se NARKOTIKA (1995-96) I, l. 
overdosedødsfall- se NARKOTIKA (1996-97) l, l. 
ransakelse ved innleggelser - se SOSIAL VESEN 
(1995 - 96) Ill, 3. 
sperrefrist for førerkort for tidligere - se NARKOTIKA 
(1995-96) Ill, 8. 
støtte til P 22 Kontaktsenteret for rusbelastede - se HEL
SEINSTITUSJONER (1994-95) Ill, l. 
tiltak for gravide- se NARKOTIKA (1993-94) I, l. 
tvangsbehandling (forslag bifalt) - se TRYGDER 
(1995-96) 11, 8. 
tvangsbehandling av gravide - se NARKOTIKA 
(1994-95) I, l o~ IV, l. 
utbetaling av sosialhjelp etter institusjonsopphold - se SO
SIAL VESEN (1995-96) lll, 4. 
økt bev. 1995 - se STATSBUDSJETTET (1994- 95) 11, 12. 

Rusmiddelsektoren, etterutdanning av personell- se NARKO
TIKA (1994-95) I, l. 

Russekort, brune, uthenging av navngitte folkevalgte som 
rasister- se MENNESKERETTIGHETER (1993-94) Ill, 
14. 

Russland, alarm ved oppskyting av forskningsrakett fra And
øya- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill, 16. 
arbeidsmulighetene for Bellona i Barentsregionen - se 
MILJØVERN (1995-96) Ill, l. 
arrestasjon av Bellona-medarbeideren Nikitin- se UTEN
RIKSSAKER (1995-96) Ill, 12. 
atomforurensning i det nordvestlige - se UTENRIKSSA
KER (1994- 95) Il, 3; (1995-96) Il, 7; (1996-97) Il, 3 og 
5. 
atomkraftverket i Sosnovy Bor - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Ill, 3. 
avgrensning i Barentshavet mot - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Il, 3. 
avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se SKA TIE
AVTALER (1995-96) Il, 5. 
beredskap mot ev. atomulykker - se ATOMKRAFT 
(1995-96) III, l. 
bruk av russiske omregningsfaktorer ved kjøp av fiskekvo
ter fra- se FISKERIER (1994- 95) III, 3. 
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formidling til norske menn av kvinner fra - se STRAFFE
LOVGIVNING (1996-97) Ill, 4. 
gassprodusentsamarbeid med Norge - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Ill, 11. 
Handlingsprogrammet for Øst-Europa - se UTENRIKS
SAKER (1995 - 96) 11, 4. 
henstilling om felles utyidelse av økonomiske soner med -
se GRENSESPØRSMAL (1996-97) Il, l. 
håndtering av radioaktivt avfall - se FORURENSNING 
(1996-97) Ill, l. 
lagring av utrangerte atomreaktorer - se UTENRIKSSA-
KER (1994- 95) Ill, Il. . 
medlemskap i Europarådet - se EUROPARADET 
(1995-96) Il, l, 2 og 3; (1996-97) Il, 3. 
miljøopprydningsbistand i lys av investering i angreps
ubåter- se UTENRIKSSAKER (1994- 95) Ill, 2. 
NATO-utvidelse og kollektive sikkerhetsløsninger se 
NATO (POLITISKE SPM) (1996-97) Ill, l. 
næringslivssamarbeid mellom Sør-Varanger og det nord
vestlige - se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) Il, 8. 
registering av fiskefartøyer i bekvemmelighetsregistre - se 
FISKERIER (1995-96) Ill, l. 
samarbeid med - se UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 2; 
(1995-96) Il, 7. 
samarbeidet i Barentsregionen - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Il , 8. 
samarbeidsdokument og konsultativt råd - se NATO 
(POLITISKE SPM) (1996- 97) Il, 2. 
sykehusutstyr fra Norge til det nordvestlige - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Ill, 14. 
tilbaketrekking av styrker fra Estland og Latvia - se 
UTENRIKSSAKER (1993-94) Ill, 3. 
tiltak mot atomtrusselen fra Kola- se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 8. 
tollkontroll av russiske fiskefartøyer ved ved hjelp av mili
tære fartøyer - se FISKERIER (1995-96) Ill, 3. 
utfordringer for Norge ved borgerkrig og masseflukt - se 
UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill , 3. 

Rutetransport, inndragning av midler fra fylkeskommunene 
etter innføring av anbud - se SAMFERDSEL (1995 - 96) I, 
l. 
innsparingspotensialet ved anbud - se SAMFERDSEL 
(1994-95) I, l. 
iverksettelsestidspunkt for anbud - se SAMFERDSEL 
(1993-94) I, l. 
konsesjonsregler- se SAMFERDSEL (1994- 95) Ill, l og 
3. 

Rvl Hordaland, Moberg-Svegatjørn, henstilling om alternativ 
traseløsning- se VEGVESEN (1996-97) I, l. 

Rvl Molde lufthavn, bev. 1993 til ny adkomstveg- se ST ATS
BUDSJETTET (1993-94) Il, 6. 

Rvll Buskerud, Drammen, trasevalg - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, l. 

Rvll Drammen-Haugesund, veg- og vegtrafikkplan 1998-
2007- se VEGVESEN (1996-97) Il , 9. 

Rvll Telemark, bev. til - se VEGVESEN (1995-96) l, l ; 
(1996-97) I, l. • 

Rvll Åkratjordvegen, sikring langs Akrafjorden - se VEGVE
SEN (1994-95) Ill, 5. 
skr.spm. fra Einar Steensnæs- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 
90. 
Teigland-Håland, forsinkelser 
(1996-97) Ill , 5 og 6. 

se VEGVESEN 

trasevalg utenom Stordalen- se VEGVESEN (1994-95) I, 
l. 

- trasevalg- se VEGVESEN (1993-94) 111, l, 8 og 13. 
Rvl3 Hordaland, Brirnnes-Jøsendal, forslag vedr. utbedring og 

sikring (bifalt)- se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 
rassikring- se VEGVESEN (1996-97) I, l. 

Rvl3 Rogaland, forskutteringsadgang for Sandnes kommune -
se VEGVESEN (1995-96) I, l. 

Rvl74 Sør-Trøndelag, skr.spm. fra Oscar D. Hillgaar om 
Kvernhusvik skipsverft- se (1996-97) Dok. 15, spm. 124. 

Rv20 Hedmark, stamvegstatus- se VEGVESEN (1995-96) Il, 
6. 

Rv23 Oslofjordforbindelsen, bompengefinansiering - se 
VEGVESEN (1996-97) Il, 2. 
nullbev. 1997 - se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
proposisjon om, tidsfunkt for framleggelse - se VEGVE
SEN (1995-96) Ill, l. 

Rv257 Oppland, Sjoa, bev. 1996- se STATSBUDSJETTET 

(1995-96) l, 32. 
Rv3 Hedmark, stamvegstatus- se VEGVESEN (1995-96) Il, 

6. 
Rv35 Oppland, Grualia-Akershus grense, trase for- se VEG

VESEN (1996-97) Ill, 17. 
Rv39 Aust-Agder, Setesdal , rassikring - se VEGVESEN 

(1996-97) I, l. 
Rv49 Hordaland, bev. 1997- se VEGVESEN (1996- 97) I, l. 
Rv50 Hol-Aurland, forslag om sikringsarbeid (bifalt) - se 

VEGVESEN (1993-94) l, l. 
vinterstenging av - se VEGVESEN (1995 - 96) Ill, 5; 
(1996-97) Ill , 14. 

Rv550 Hordaland, Jondal-Utne, forslag vedr. utbedring og sik
ring (bifalt) - se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 

- rassikring- se VEGVESEN (1996-97) l, l. 
Rv57 Sogn og Fjordane, Leirvik-Dale-Storehaug, bev. til- se 

VEGVESEN (1995-96) l, l. 
Leirvik-Dale-Storehaug, bev. til - se VEGVESEN 
(1996 - 97) I, l. 

Rv60 Hellesylt, utbedring- se VEGVESEN (1994- 95) I, l. 
Rv60 Sogn og Fjordane, rassikring - se VEGVESEN 

(1996-97) I, l. 
Rv616 Sogn og Fjordane, bev. til planlegging av Fastlandsfor

bindelse Ytre Bremanger - se VEGVESEN (1995-96) l , l. 
Rv64 Møre og Romsdal, bev. til parsell Øijavika-Vevang- se 

VEGVESEN (1996-97) I, l. 
Rv650 Møre og Romsdal, bev. til parsell Stordal-Sjøholt - se 

VEGVESEN (1995-96) l , l. 
Rv653 Møre og Romsdal, Eiksundsambandet, fastlandsforbin

delse eller utvidet fergetilbud- se VEGVESEN (1996-97) 
I, l. 
Eiksundsambandet, forskuddsbompenger - se VEGVE
SEN (1996- 97) Il, l l. 

Rv680 Ertvågøya, bev. 1993 - se STATSBUDSJETTET 
(1993 - 94) Il, 6 . 

Rv680 Møre og Romsdal, bev. til parsell Foldfjord- Vinstemes 
-se VEGVESEN (1996- 97) I, l. 

Rv7 Hardangervidda, bev. til brøyting (forslag bifalt) - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

- vinterstenging av - se VEGVESEN (1995-96) Ill, 5. 
Rv7 Hordaland, Brura vik-Trengereid, forslag vedr. utbedring 

og sikring (bifalt) - se VEGVESEN (1995-96) Il , 5. 
Indre Hardanger, rassikring - se VEGVESEN (1996 - 97) l , 
l. 

Rv723 Sør-Trøndelag, Stokkøya bru, bev. til oppstart - se 
VEGVESEN (1996-97) I, l. 

Rv757 Nord-Trøndelag, Verdal, bev. 1997 - se VEGVESEN 
(1996- 97) I, l. 

Rv76 Nordland, Tosenvegen, bev. til - se VEGVESEN 
(1995 - 96) I, l. 

Rv808 Nordland, Finneidfjord, sammenknytning med E6 - se 
VEGVESEN (1996 - 97) I, l. 

Rv812 Nordland, Dugnadsvegen, bev. 1997- se VEGVESEN 
(1996-97) I, l. 

Rv848 Troms, Bygdenforbindelsen, bev. 1997- se VEGVE
SEN (1996-97) I, l. 

Rv94 Finnmark, Stallogargoflågene, rassikring - se VEGVE
SEN (1996- 97) I, l. 

Rwanda, den humanitære situasjon i Øst-Zaire - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) li, l. 
internasjonal domstol for forbrytelser i - se INTERNA
SJONAL RETT (1994-95) IV, l. 
skr.spm. fra Erik Solheim om FN og folkemordet i - se 
(1996- 97) Dok. 15, spm. 72. 
støtte til Den internasJonale domstolen etter folkemordet i -
se INTERNASJONAL RETT (1995-96) Ill, l. 

Ryfylkeheiene, forslag om konsekvensutrednin~ for U rar-regu
lering- se VASSDRAGSREGULERING 1994-95) Il, 3. 

- forslag om verneplan- se NATURVERN 1996- 97) Il, 2. 
Setesdal Vesthei, konsekvensutredning for verneplan - se 
NATURVERN (1995-96) Ill, 12. 

- vern og bruk av - se NATURVERN (1995-96) lll, 2. 
Rygge, utplassering av redningshelikopter - se REDNINGS

TJENESTE (1995 - 96) Ill, 2; (1996-97) Ill, l og 6. 
Rygge Isolering, tvangsfullbyrdelse via firmaets kunder - se 

SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) Ill , 5. 
Rygglidelser, forslag vedr. forebygging, behandling m.v. - se 

SYKDOMMER (1994-95) Il , 2. 
Rypejakt i Finnmark, starttidspunkt - se NATURVERN 

(1996- 97) III, 17. 
Ryssdal, Anders Chr. Stray, utvalgsleder - se AKSJER 
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(1995 - 96) IV, 4; (1996-97) IV, 5. 
Rælingen kommune sender skriv om reduksjon i skatteinntek

ter- se KOMMUNER (1996-97) Il, 25. 
Rød-Larsen, Terje, avskjed som planleggingsminister - se 

REGJERINGEN (1996-97) Il, 14. 
Fideco og skattesak- se SKATTEADMINISTRASJON 
(1996- 97) Ill, l og 2. 
ligningsbehandling i overligningsnemnd - se SKA TIE
ADMINISTRASJON (1996-97) Ill, 7. 
resultat av skattesak - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1996-97) Ill, 6. 
statsråd, Fideco-saken- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 
13. 

Rødbergodden fort i Malangen, nedleggelse av styrkeproduks
jonen- se FORSVAR (1996-97) Il, 9. 

Røde Kors hjelpekorps, Geilo, skr.spm. fra Hallgrim Berg om 
motstand mot redningsøvelser - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 54. 
ungdommers skolefravær ved deltakelse i leteaksjoner - se 
SKOLER (1993-94) Ill, 9. 

Røde Kors Klinikk AS, dispensasjon for UNI Storebrand for å 
eie andeler i- se HELSEVESEN (1995-96) Ill, 20. 

Rødseth, Asbjørn, utvalgsleder - se ELEKTRISITET 
(1995-96) IV, 2. 

Rødsmoen i Åmot, makeskifte for grunneiere pga. relokalise
riQg av forsvarsenheter- se FORSVAR (1993-94) Ill, 3. 
i Amot, salgsfullmakt for Statskog SF tilknyttet flytting av 
forsvarsenheter samt makeskifte - se SKOGBRUK 
(1995-96) I, l. 

Røkke, Kjell Inge, påstått skatteamnesti for aksjonærer i RGI
se SKATTEFRADRAG (1996-97) Ill, l. 

Røkke-utvalget, behandling av innstilling om rettssikkerhet -
se PERSONVERN (1993-94) Ill, 4. 

Rømninger fra fengsler, forslag om tilleggsstraffer - se 
STRAFFELOVGIVNING (1995 - 96) Il, l. 

Røntgenapparater, fornyelsesbehov - se SYKEHUS 
(1996 - 97) Ill, 28. 

Røntgeninstitutter, endret finansieringsordning for private- se 
HELSEVESEN (1995 - 96) IV, l. 
finansiering av private- se HELSEVESEN (1994-95) l, l. 
forslag om endret finansieringsordning - se HELSEVE
SEN (1994- 95) Il, 9 og IV, l . 
forslag om evaluering av ny finansieringsordning - se 
HELSEVESEN (1995 - 96) Il, 5. 
forslag om gjennomgang av trygdefusjoner - se HELSE
VESEN (1995-96) Il, 7. 
forslag vedr. egenandel - se HELSEVESEN (1995-96) Il, 
6. 

Røros kommune, konsesjonssøknad om regulering av Aursun
den - se VASSDRAGSREGULERING (1995-96) Ill, l. 
tilleggsbev. til kulturminnevemtiltak - se STATSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 
transportopplegget for post mellom Hamar og - se POST 
(1994- 95) Ill, 7. 
uthusbebyggelse, kartlegging av tilstand - se KUL TUR
VERN (1996-97) I, 2. 

Rørosbanen, miljøprosjekt, skr.spm. fra Terje Sandkjær- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 55. 
ruteinnskrenkninger på - se JERNBANER (1995-96) Ill, 
9. 

Rørosregionen, godstransporttilbudet til - se JERNBANER 
(1994- 95) Ill, 14. 

Røst kommune sender uttalelse om torskekvoter for kystflåten 
-se KOMMUNER (1994- 95) Il, 4. 

Røstad, Helge, utvalgsleder- se DOMSTOLER (1993-94) IV, 
2. 

Røsvatnet, planer om å endre reguleringsvilkårene - se V ASS
DRAGSREGULERING (1993-94) Ill, 2. 

Røykeavvenning, beskatning av kurs finansiert av arbeidsgiver 
-se FOLKEHELSE (1996-97) Ill, 7. 
midler fra tobakkavgiften til kurs - se SÆRAVGIFTER 
(1993-94) Ill, l. 

Røykeforbud utendørs for arbeidstakere i pauser i arbeidstiden 
-se ARBEIDSMILJØ (1993-94) Ill, 3. 

Røykeloven- se FOLKEHELSE (1994-95) IV, l. 
justering av forskrifter- se ARBEIDSMILJØ (1995-96) 
Ill, 4. 

Røyken lensmannskontor, manglende ressurser til spaning i 
en spritsmuglingssak - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1993-94) Ill , 28 . 

Røykfritt miljø i skoler og barnehager - se FOLKEHELSE 

(1994-95) Il, 2. 
Røyking, bev. til kampanje mot- se FOLKEHELSE (1995 - 96) 

l, l; (1996- 97) I, 2. 
i skoler og barnehager- se FOLKEHELSE (1995-96) Il, 3 
og Ill, 6. 
informasjon til gravide om risikofaktorer- se SVANGER
SKAP (1995-96) I, 2. 

- suspensjon av fengselsbetjent pga. - se ARBEIDSMILJØ 
(1994-95) Ill, 7. 

Røyrvik, sikring av driften ved Grong Gruber - se BERG
VERK (1993-94) Ill, 3. 

Rådet for dyreetikk, økonomiske rammer - se DEP AR TE
MENTER (1996-97) l, 6. 

Rådet for funksjonshemmede, budsjett - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 
l; (1996-97) I, l. 

Rådet for IT -sikkerhet, sertifiseringsordninger- se PERSON
VERN (1995-96) Ill, 3. 

Rådet for psykisk helse, innlemming i Statens Pensjonskasse -
se STATENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Rådgivere i ungdomsskolen, forslag om handlingsplan for 
kompetanseoppbygging- se GRUNNSKOLE (1995-96) 
Il, 2. 
statsråders politiske, grunnlovsforslag om valgbarhet til 
Stortinget- se REGJERINGEN (1995-96) Il, 13. 

Rådgivningstjeneste i distriktene, tilskudd 1994- se INDU
STRI (1993-94) l, l. 

Rådslag, offentlighet omkring arbeidet i - se REGJERINGEN 
(1996-97) Ill, 3 os 7. 
offentlighet omkring etablering - se REGJERINGEN 
(1996-97) Ill, 4. 

Råfisk, lov om registrering som kjøper i første hånd av- se FIS
KEOMSETNING (1993 - 94) IV, 2. 

Råfiskloven, gjennomføring - se FISKEOMSETNING 
(1993-94) Il, l ; (1995-96) Il, 2. 

RÅK-ordningen, endr. i lovverk om råvarepriskompensasjon 
som følge av EØS-avtalen - se LANDBRUKSPRODUK
TER (1993-94) IV, l. 
endr. som følge av WTO-avtalen- se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1994-95) Il, 4. 
tollmessige reguleringer pga. omlegging av - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 

Råvarepriskompensasjon, endr. som følge av WTO-avtalen -
se LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) Il, 4. 
tollmessige reguleringer pga. omlegging av ordningen - se 
LANDBRUKSPRODUKTER(l995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 

Råvareprisutjevning ved eksport, endr. i lov - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1993-94) IV, l. 

Saksomkostninger, idømmelse for domfelte i straffesaker - se 
DOMSTOLER (1993-94) IV, l. 

Saksr~stanser ved Oslo politikammer - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 6. 
ved skattefogdkontorene - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

Saldering av statsbudsjettet - se STATSBUDSJETTET 
(1993 - 94) I, 34 og Il, 6; (1994-95) l, 27 og Il, 7; 
(1995-96) l, 32 og Il, 10; (1996-97) I, 31 og Il, 12. 
bortfall- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 27. 

Salhusbrua, alternativ seilingslei gjennom Bognøystraumen -
se VEGVESEN (1994-95) Il, 7 og Ill, 6. 
forslag om gransking av ansvarsforhold- se VEGVESEN 
(1994-95) I, l. 
gransking av ansvarsforhold- se VEGVESEN (1996- 97) 
Il , 7. 
kostnadsoverskridelser for - se VEGVESEN (1993 - 94) 
Ill, 12. 
kostnadsoverslag for utbygging - se RIKSREVISJONEN 
(1994- 95) Il, 6. 

Salmonella i kjøtt importert fra Danmark- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995 - 96) Ill, 2. 
kontroll med forekomst av- se LANDBRUKSPRODUK
TER (1995-96) Ill, 12. 
risiko ved import av selskapsdyr - se FOLKEHELSE 
(1995 - 96) Ill, 15. 

Saltfjellet/Svartisen, medeierskap for Nordland fylkeskom
mune i utbygging - se STATSBUDSJETTET (1995-96) 
Il, 15. 
tidsfrist for Nordland fylkeskommune for ev. medeierskap 
i utbygging - se VASSDRAGSREGULERING (1993-94) 
I, l. 



- 971- Stikkordregister 

utbygging av Beiamvassdraget - se V ASSDRAGSREGU
LERING (1994-95) III, L 

Saltslagg, deponering av - se FORURENSNING (1995-96) 
III, 13. 

Saltvannsfiskeloven, endr. - se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. - se FISKERIER (1995-96) IV, l ; (1996-97) IV, 3 
og4. 
endr. - se SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) IV, 2. 
endr. - se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
forslag om hjemmel for forvaltning av tang og tare - se 
FISKERIER (1993-94) Il, 8. 

Salærforskriftene, ev. endringer - se DOMSTOLER 
(1993-94) IV, l. 

Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lens
mannsetatens landslag (SLP), forslag om l!i;7nnsnemndbe
handling av arbeidstvist - se POLITI OG PATALEMYN
DIGHET (1994- 95) IV, l. 

Samarbeidsoverenskomst mellom de nordiske land, innføring 
av ikke-diskrimineringsklausul- se NORDISK SAMAR
BEID (1995-96) II, 3. 
forslag om likt grunnbeløp for gifte og - se FOLKE
TRYGD (1996- 97) IV, 4. 
likestilling mht. bostøtte av gifte og- se ELDREOMSORG 
(1995-96) I, l. 
trygde- og skattebehandling av gifte og - se FOLKE
TRYGD (1993 - 94) I, 4 og IV, l ; (1994-95) I, 4; PER
SONBESKATNING (1993-94) IV, l ; STATSBUDSJET
TET (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 2. 
l. halvår 1996- se REGJERINGEN (1996- 97) li, 22. 
1992-1993 - se REGJERINGEN (1993-94) Il, 10. 

Samboende pensjonister- se Pensjonister. 
Samboere i Forsvaret, likestilling av homofile og heterofile- se 

MILITÆRT PERSONELL (1996- 97) Ill, 6. 
bortfall av dobbel barnetrygd - se BARNETRYGD 
(1993-94) I, l og IV, l. 
oppsigelse av en organist pga. samboerskap - se DEN 
NORSKE KIRKE (1993-94) Ill, 7. 

Sameier, gjeldsordning etter byfornyelsesvedtak- se BOLIG
BYGGING (1994-95) Il, 2; (1995-96) I, l og Il, l; 
(1996- 97) IV, l. 

SAMER ... ...... . .... . ....... . ... .. ...... 557 
Samer, skr.spm. fra Erling Folkvord om erstatning for tapt sko

legang i krigsårene- se (1996-97) Dok. 15, spm. 115. 
Sameskolen i Hattfjeldal, uttalelse om nedlegging - se SKO

LER (1993 - 94) Il, 7. 
i Midt-Norge, Hattfjelldal, hev. 1994 - se SAMER 
(1993-94) I, 2. 

Same~nget, budsjett- se SAMER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, 
l , (1995-96) I, 2. 
budsjett 1997, startbev. til sametingsbygg - se SAMER 
(1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
forslag om nedleggelse - se SAMER (1996-97) Il, 3. 
presidentens opptreden i Rio Holding-saken - se SAMER 
(1993-94) Ill, 6. 
virksomheten- se SAMER (1994-95) Il, l; (1995-96) Il, 
3; (1996- 97) Il, 2. 

SAMFERDSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
Samferdselsbedrifter, personalpolitikk - se ST ATENS PER

SONALPOLITIKK (1993-94) Ill, 2. 
Samferdselsberedskap, budsjett - se KOMMUNIKASJON 

(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 

Samferdselsdepartementet, budsjett - se DEPARTEMEN
TER (1993-94) I, 6; (1994- 95) I, 6; (1995-96) l, 4; 
(1996-97) I, 4. 
eiendomsoverføring til Ellen og Axel Lunds stiftelse - se 
DEPARTEMENTER (1996-97) 11, 13. 
endr. budsjett- se DEPARTEMENTER (1993- 94) Il, 2; 
(1995 - 96) Il, 8; (1996-97) Il, 6. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 7; (1994-95) Il, 4 og 6; (1995-96) Il, 9 og 
10; (1996-97) Il, l1 og 12. 

Samferdselsloven, endr. i- se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
Samferdselspolitikk, melding om grunnlaget for - se SAM

FERDSEL (1996-97) Il, l. 
Samferdselssektoren, forslag om at forurensningsloven gjøres 

gjeldende for- se FORURENSNING (1993-94) Il, 5. 
forurensningsloven gyldighet for - se MILJØVERN 
(1993-94) 11, l. 
natur- og kulturfaglig kompetanse, styrking på veg- og 
jernbaneområdet- se SAMFERDSEL (1996- 97) l, l. 

Samfunnsfag, tilleggspoeng for fordypning i rettslære - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1993-94) Ill, 4. 

Samfunnsform, politisk samarbeid for omlegging av- se MIL
JØVERN (1996-97) Il, 3. 

Samfunnsforskning, hev. -se VITENSKAP (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. hev. 1996 - se VITENSKAP (1995-96) Il, 8. 
sammenslåing av sosialpolitiske forskningsinstitutter i 
Oslo - se VITENSKAP (1995-96) I, 5. 
satsing etter etableringen av Norges forskningsråd - se 
VITENSKAP (1994-95) Ill, 7. 

Samfunnskontrakt for flyktninger og innvandrere, merknad 
fra H, FrP o~ KrF - se RETTSVESEN (1993-94) I, l. 

Samfunnsmedism, behov for kompetanseheving- se FOLKE
HELSE (1996-97) l, l. 

Samfunnstjeneste- se KRIMINALOMSORG (1993 - 94) I, l. 
forslag om redusert bruk - se KRIMINALOMSORG 
(1994- 95) Il, 2 og 3. 
kontroll med overholdelse av vilkår- se KRIMINALOM
SORG (1994-95) I, l; (1995-96) l, l. 
tilbakefallsprosent - se KRIMINALOMSORG (1996-97) 
Ill, 3. 
utredning av ulike former for- se MILITÆRT PERSO
NELL (1993-94) I, l. 

Samisk, egen læreplande1 i ny læreplan for grunnskolen - se 
SKOLER (1995- 96) Il, l. 
fag- og timefordeling i den lO-årige grunnskolen- se SKO
LER (1995-96) U, 4. 
førskolelærerutdanning - se BARNEHAGER (1996-97) 
Il, 4. 

Samisk høgskole, eksterne styremedlemmer, Sametingets inn
stillingsrett- se HØGSKOLER (1996-97) IV, l. 

Samisk Musikkfestival, bev. 1995 - se KUNST (1994-95) I, 2. 
Samisk utdanningsråd, budsjett- se SAMER (1993-94) I, 2; 

(1994-95) I, 2; (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
Samlet Norsk Rockerinitiativ, tilskudd 1994 - se KUNST 

(1993 - 94) l, 3. 
Samlivstiltak, budsjett 1997 - se FAMILIE (1996-97) l, 2. 
Samlivsundervisning, melding om erfaringer med abortloven

se SVANGERSKAP (1995-96) 11, 2. 
Samora magasin for kulturelt mangfold, hev. 1997- se MAS

SEMEDIER (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1996- 97) I, 31. 

Samordningsloven, endr. i- se TRYGDER (1993 - 94) IV, l; 
(1996-97) IV, 5, 6, 8, Il og 13. 
endr. terminologi for attføringspenger - se TRYGDER 
(1993 - 94) IV, 2. 
samordning av enkepensjon med folketrygden- se TRYG
DER (1994-95) Ill, 9; (1996-97) Il, 5 og Ill, 23. 

Samråd, offentlighet omkring arbeidet i - se REGJERINGEN 
(1996-97) Ill , 3 og 7. 
offentlighet omkring etablering - se REGJERINGEN 
(1996- 97) Ill, 4. 

Samsvarsvurderinger, avtaler mellom Norge og tredjeland
se EFTA/EU (1996-97) IV, 2. 

Samvirke Livsforsikring AlS, omtale av skatteregler - se 
BEDRIFTSBESKATNING (1994- 95) IV, l. 

Samvirkeorganisasjoner, interp. om distriktspolitisk rolle- se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) 11, 7. 

Samværsrett, barns- se BARN (1993-94) Ill, l. 
- med biologisk familie, henstitling om vurdering- se BAR

NEVERN (1996-97) Il, l. 
strafferettslig sikring av foreldres - se STRAFFELOV
GIVNING (1996-97) Ill, 5. 
ved samlivsbrudd- se BARN (1996-97) IV, 3. 

Sandal, Reidar Jørgen, utnevnelse til kirke-, utdannings- og 
forskningsminister- se REGJERINGEN (1995-96) Il, 6. 

Sandefjord lufthavn, finansiering av nytt kontrolltårn - se 
LUFTFART (1996-97) Il, 10. 
fri utvikling av trafikken ved- se LUFTFART (1996-97) 
Ill, 6. 

- statlig engasjement- se LUFTFART (1994-95) Il, 4. 
Sande (Vestfold), funksjonshemmedes behov ved ny kollktiv

terminal- se SAMFERDSEL (1996-97) Ill, 2. 
(Vestfold), utzykningsnektelse for lensmannen i - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill, 25 . 

Sandnes, nedlegging av postkontorer- se POST (1994-95) Ill, 
l. 

Sandnessjøen, lokalisering av forsyningsbase for Nome-feltet 
til- se OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 6. 

Sandsøy fort i Andfjord!Vågsfjord, utfasing (forslag bifalt)- se 
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FORSVAR (1996-97) Il, 9. 
Sangkor i NRK.s regi, opprettholdelse av - se NORSK RIKS

KRINGKASTING (1993-94) Ill, l. 
Sanitetsmagasiner i Forsvaret, omorganiseringer og nedleggel

ser- se FORSVAR (1994-95) Il, 9. 
Sanitetsmateriell, kriselagerbeholdning og utnyttelse - se 

FORSVARSMATERIELL (1996-97) Ill, 3. 
Santiago, nedlegging av NRK-kontor i - se NORSK RIKS

KRINGKASTING (1995-96) Ill, 5. 
Sarajevo, Bosnia-Hercegovina, opprettelse av en midlertidig 

ambassade- se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 9. 
Sarpsborg kommune, frafallelse av parkeringsgebyr ilagt 

statsadvokat - se VEGTRAFIKK (1995-96) Ill, l. 
SAS, beskatning tilknyttet røykeavvenningskurs for ansatte- se 

SKATTER (1996-97) Ill, 6. 
bistand ved evakuering av norske borgere i kriserammede 
land- se UTENRIKSSAKER (1993-94) l, I; (1994- 95) I, 
l; (1995-96) l, I; (1996-97) I, l. 
internasjonalt flytilbud på Kristiansand ved planer om ned
legging av ruter- se LUFTFART (1993-94) Ill, 7. 
oppdrag til spansk bygningsfirma - se LØNN (1994-95) 
III, 13. 
prissamarbeid på «interline»-flygninger mellom Kristian
sand og København- se LUFTFART (1993-94) Ill , 9. 

SAS Norge ASA, forlengelse av konsesjon til- se LUFTFART 
(1996 - 97) Il, 8. 
statlig utbytte- se LUFTFART (1996- 97) I, 2; STATS
BUDSJETTET (1996-97) 11, 28. 

SAS-samarbeidet, forlengelse av- se LUFTFART (1996-97) 
Il, 8. 

Satellitter, forbud mot nedtaking av signal ved piratdekoder 
se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 

Satellittsendinger, videreformidling - se KRINGKASTING 
(1996 - 97) Il, l. 
videreformidling av kommersielle - se KRINGKASTING 
(1994-95) Ill, 3. 
videreformidling i lokalfjernsyn - se KRINGKASTING 
(1994 - 95) Il , 2 og 4; (1995 - 96) Il, l. 

Sauda, kraftkontrakt for Elkem tilknyttet ny eddiksyrefabrikk -
se ELEKTRISITET (1996-97) III, 8. 
vegforbindelse fra Rv Il til - se VEGVESEN (1993-94) 
lll, 13. 

Saudi-Arabia, utbygging av kontakt med- se UTENRIKSSA
KER (1994-95) Ill, 7. 

Sauebruk, erstatning ved produksjonstap pga. skrapesyke - se 
HUSDYRBRUK (1996-97) Ill, 3. 
i kjerneområdet for jerv i Oppland- se HUSDYRBRUK 
(1995-96) III, 12. 
i kjerneområder for rovvilt, forbud mot - se HUSDYR
BRUK (1995-96) Jll, 13. 
i kjerneområder for rovvilt, fortsatt - se HUSDYRBRUK 
(1996-97) Ill, 2. 
i kjerneområder for rovvilt, tilskudd - se HUSDYRBRUK 
(1996-97) Ill, 4. 
melding om roviltforvvaltning - se HUSDYRBRUK 
(1996-97) Il, 2. 
tapstall på grunn av rovdyr - se HUSDYRBRUK 
(1995-96) III, Il. 

Sauekjøtt, dumping av sauekjøtt som tiltak mot skrapesyke 
samtidig med import fra Island- se VETERINÆR VESEN 
(1996- 97) Ill, l. 

SA VE Il, endr. av EØS-avtalens protokoll 31 ( energieffektivi
tet) - se EFTA/EU (1996-97) Il, 18. 

Scandinavian Rock Group, konflikt vedr. Romeriksporten -
se JERNBANER (1996-97) Ill, 14. 

Scandinavian Star-ulykken, hev. til minnesmerke - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27. 
eier- og ansvarsforhold- se SJØFART (1996-97) Il, 5. 
oppfølging etter- se S.IK.KERHET TIL SJØS (1995-96) 
Il, 4. 
sikkerhets- og kontrolltiltak for passasjerskip gjennomført 
etter- se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) Il, l. 
støtte til minnesmerke - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Scenekunst, henstilling om et prosjektfond for norsk - se 
KUNST (1995-96) Il, l. 

Scenekunst, høgskoler for, budsjett - se HØGSKOLER 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 
innlemming i nye kunstfaghøgskoler - se HØGSKOLER 
(1995 - 96) I, l. 

Sceniske grupper, frie, hev. 1996- se KUNST (1995-96) I, 3. 

Schengen-avtalen, forslag om en uavhengig juridisk vurdering 
-se INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) Il, 6. 
hjemmelsgrunnlag for SIRENE- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 4. 
hjemmelsgrunnlag for SIRENE, skr.spm. fra Terje Riis
Johansen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 60. 
inkorporering i EU-traktaten - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 5. 
med regelverk, offentliggjøring av - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1995-96) Ill, 5 og 7. 
offentlighetens dokumentinnsyn- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 13. 
overføring til EUs overnasjonale del - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1996-97) Ill, 7. 
samtykke til ratifikasjon - se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1996-97) Il, 7. 
skr.spm. fra Terje Riis-Johansen - se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 6 og 7. 

Schengen-samarbeidet, behandlingstidspunkt for proposisjon 
om norsk tilslutning - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1996-97) HI, 11. 
felles flyktning- og asylpolitikk -se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1995-96) Ill, 8. 
forslag om å framlegge spørsmålet om observatørstatus 
som egen sak - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1995 - 96) Il, 7. 
grensekontroll, skr.spm. fra Eva Lian- se (1996-97) Dok. 
15, spm. 26. 
konsekvenser for nordisk passfrihet ved integrering i EU -
se INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) Ill, 3. 
kontroll med overvåkingssystemer - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1996-97) III, 6. 
kriminalitetsbekjempelse- se INTERNASJONALT SAM
ARBEID (1996-97) I, l. 
nordisk holdning til - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1995-96) Ill, 2. 
norsk tilslutning til- se UTENRIKSSAKER (1995-96) 11, 
7. 
norsk vetorett ved beslutninger- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1995-96) Ill, 3. 
offentliggjøring av årsmelding - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 2. 
orientering til Stortinget før underskriving av assosierings
avtale se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1996-97) Ill, l. 
overgangsordninger pga. utvikling i EU - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1996-97) III, lO. 
personregistrering, skr.spm. fra Terje Riis-Johansen om 
mvolvering av Datatilsynet - se (1996-97) Dok. 15, spm. 
25. 
redegjørelse om - se INTERNASJONALT SAMARBElD 
(1995-96) 11, 2; (1996-97) 11, 3. 
redegjørelse om forhandlinger om samarbeidsavtale - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1995-96) Il, 8. 
rett til å utstede visum til Norge- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1995-96) Ill, 4. 
uttalelse fra Vega kommune- se EFTA/EU (1995 - 96) Il, 
7. 
økonomiske konsekvenser ved tilknytning til - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1995-96) IJI, 6. 

Schibsted A/S, meklerfirmaets fortjeneste ved aksjesalg - se 
AKSJER (1995-96) Ill, 5. 
Orklas aksjeoppkjøp i - se MASSEMEDIER (1995-96) 
Ill, 2. 

Schibsted-gruppen, oppkjøp av eierandeler i Adresseavisen -
se MASSEMEDIER (1993-94) Ill, l. 

Schindlers liste, dispensasjon fra aldersgrenseregler for filmen 
-se KUNST (1993-94) Ill, 7. 

Schola, hev. 1994 til nytt tidsskrift- se DEPARTEMENTER 
(1993-94) l, Il. 
tidsskriftet, forslag om opphør av utgivelse (bifalt) - se 
DEPARTEMENTER (1996-97) .1, 5. 

Scrapie - se Skrapesyke. 
Sea Shepherd, sabotasjeaksjoner mot norske hvalfangstskuter 

- se FANGST (1993-94) Ill, l. 
SEFO - se De særskilte etterforskningsorganene. 
Sekretariatet for kvinneforskning, ev. sammenslåing med 

Likestillingsrådets sekretariat - se LIKESTILLING 
(1996-97) I, l og Ill, 8; V.ITENSKAP (1996-97) I, l. 
fortsatt tilknytning til forskningsrådet - se LIKESTIL
LING (1996-97) IV, l. 
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Seksjonering av boligsameier - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) IV, 2. 

Seksualitet og samliv, undervisning i skolen som abortforebyg
gende tiltak - se SVANGERSKAP (1995-96) l, 2; 
(1996-97) I, l. 

Seksuelle overgrep ,forebygging av - se STRAFFELOV GIV
NING (1994-95) Il, 8. 
fradømmelse av rett til å ha stilling som gjelder arbeid med 
barn- se STRAFFELOVGIVNING (1994-95) Il, 5. 
mot barn, avhør- se DOMSTOLER (1996-97) IV, 2. 
mot barn, bistapdsordninger ved lokal saksbehandling - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) I, l. 
mot barn, forslag om heving av minimumsstraff - se 
STRAFFELOVGIVNING (1996-97) IV, 3. 
mot barn, forslag om tiltak mot - se BARNEVERN 
(1996-97) Il, 7. 
mot barn, forsøksprosjekt om pedofili blant vernepliktige
se BARNEVERN (1994-95) Ill, 6. 
mot barn, handlingsplan mot - se BARNEVERN 
(1993-94) I , I. 
mot barn, melding om- se BARNEVE}\N (1993-94) Il, 4. 
mot barn, tiltak mot - se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1994-95) I, l. 
mot mjndreårige, informasjon fra politiet om - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill , Il. 

Seksåringer, forslag om å utrede personellsituasjonen ved 
udelte og todelte skoler (bifalt) - se GRUNNSKOLE 
(1995-96) Il , 15. 
forslag vedr. private skolers frihetsgrad ved lokalisering av 
opplæringstilbud (bifalt) - se PRIVATSKOLER 
(1995-96) I, l. 
internatskoler- se GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 10. 
investeringstilskudd til private skoler - se PRIV ATSKO
LER (1996-97) I, l. 
sikkerhet i skolebusser- se SKOLER (1996-97) Ill, l. 
skolefritidsordninger- se GRUNNSKOLE (1996-97) Il, 
9. 
trafikksikkerhetstiltak- se SKOLER (1996-97) Il, 18 og 
Ill, 13; VEGTRAFIKK (1995-96) Il, l; (1996-97) Ill, 4. 

Seksåringsreformen- se Reform 97. 
Sektortilskudd til kommunene, omlegging til utgiftsutjev

nende tilskudd 1994 - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1993-94) l, l. 

Sel kommune, billighetserstatning for ikke-utbygging av Sjoa
vassdraget- se KOMMUNER (1993-94) Il, 7. 

Selbu kommune, aldt6rsgrense for adgang til offentlige fester -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 21. 
vederlagsfri overføring av messebygning til - se FOR
SV ARSMATERIELL (1994-95) li, 6. 

Selfangstnæringen, produktavgift- se FANGST (1993-94) l, 
l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
USAs importforbud for selskinn- se FANGST (1995-96) 
Ill, l. 

Seljord, innstilling om å legge ned opplysningssentral - se 
TELEVERKET (1994-95) III, 9. 

Seljord kommune sender uttalelse om tilskudd til transport av 
drivstoff- se KOMMUNER (1995-96) Il, 24. 

Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA), bedriftsutviklings
og investeringsselskap - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Il, 3. 
bev. til virksomhetsutvikling - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 
eierskap og garantistillelser i Excon - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1994-95) Ill, 5. 
garantiramme- se INDUSTRIUTBYGGING (1994-95) l, 
l. 
innlån til- se STATSBANKER (1994-95) I, l. 
nytt innlånssystem og ny låneramme samt økt innskudds
kapital- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
styrking av egenkapital - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1995-96) Il, l. 

Selskapet for innvandrer- og flyktningboliger (SIFBO), av
vikling av- se INNVANDRERE (1993-94) I, l og Il, 8. 

- avviklingskostnader- se INNVANDRERE (1994-95) I, 2; 
(1995-96) l, 3. 
tilbakeføring av tapsfond (forslag bifalt)- se STATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

Selskapsdyr, endring i importbestemmelser for- se VETERI
NÆRVESEN (1995-96) Ill, 2. 

Selskapsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4 .. 

endr. i- se OLJE (1996-97) IV, l. 
endr. i- se SIVILLOVGIVNING (1994-95) IV, I. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
forslag om regulering av informasjonsrådgivning - se 
SIVILLOVGIVNING (1996-97) Il, l. 

Selskapsreiser, lov om pakkereiser- se REISELIVSNÆRING 
(1994-95) IV, l. 

Selskapsskatteloven, endr. i- se AKSJER (1995-96) IV, 2; 
(1996-97) IV, 4. 
endr. i-se BEDRIFTSBESKATNING (1994-95) IV, l og 
2. 
endr. i- se POST (1994-95) IV, l. 
endr. i- se SKATTEFRADRAG (1996-97) IV, 2. 
endr. i- se SKATTER (1993-94) IV, 2, 3 og 4; (1994-95) 
IV, 5; (1995-96) IV, 5 og 8; (1996-97) IV, 2, 3, 5, 8 og l l. 
en dr. i forbindelse med skipsfartsbeskatningen- se SKA T
TER (1995-96) IV, 9. 
gevinst ved realisasjon av andel- se SKATTER (1995-96) 
IV,2. 
korreksjonsskatt for aksjeselskaper - se SKATTER 
(1994-95) IV, l. 
oppretting av- se SKATTER (1994-95) IV, 6; (1995-96) 
IV, l. 

Selvangivelse, forenklet, kontroll av grunnlagsdata - se RIKS
REVISJONEN (1993-94) Il, 4. 
forenklet, oppgaveplikt for underholdsbidrag - se SKA T
TEADMINISTRASJON (1994-95) IV, 2; (1995-96) IV, 
l. 
henstilling om innbetalingsblankett for restskatt som ved
legg- se SKATTEADMINISTRASJON (1995-96) Il, 4. 
på irregulært skjema, straffeskatt for innlevering av data be
handlet- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 
skr.spm. fra Erna Solberg om leveringsplikt for aksjesel
skap etter konkurs- se (1996-97) Dok. 15, spm. 74. 
utvidelse i bruk av forenklet- se SKA TTEADMINISTRA
SJON (1993-94) IV, 2. 

Selvforsyningsgraden, styrking av - se LANDBRUK 
(1995-96) Ill, 12. 

Selvig, Erling, utvalgsleder- se AKSJER (1996-97) IV, 3. 
se FINANSER (1996-97) IV, l. 
se SJØFART (1993-94) IV, 2; (1995-96) IV, 2. 

Sem i Asker, salg av boliger under Norges landbrukshøgskole
se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 3. 

Sem Gjestegård, statlig aksjeselskap under NLH til drift av- se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Semitrailere, last internt i Norge med utenlandske- se VEG
TRAFIKK (1994-95) III, 2 og 8. 

Sendernett for kringkasting, opprettelse av aksjeselskap eid av 
NRK AS og Telenor AS- se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1995-96) Il, l. 

Senegal, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning- se SKA T
TEAVTALER (1993-94) Il, 4; (1994-95) Il, l. 

Senet, Sea Shepherds sabotasJeaksjon mot hvalfangstskuta - se 
FANGST (1993-94) III, l. 

Seniorteateret, Oslo, tilskudd 1994- se KUNST (1993-94) l, 
3. 

- sikring av videre drift- se KUNST (1995-96) Ill, 3. 
SenTaks, konsesjonsvilkår for samtaleregister tilknyttet Tele

verkets faktureringssystem - se TELEVERKET ( 1994-9 5) 
Il, 3 og 4. 

Senter for atferdsforskning, ev. nye stillingshjemler - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
nye stillingshjemler- se SPESIALSKOLER (1995-96) l, 
l; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
sammenslåing med Lindøy skole - se SPESIALSKOLER 
(1994-95) Ill, l. 

Senter for internasjonal klimapolitikk, bev. - se VITEN
SKAP (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l. 
samarbeid med utenrikspolitiske forskningsmiljøer - se 
VITENSKAP (1995-96) I, 5. 

Senter for leseforskning og Senter for atferdsforskning/Lind
øy, organisasjonsmodell - se SPESIALSKOLER 
(1994-95) I, l. 

Senter for ny økonomi, bev. - se VITENSKAP (1993-94) l, l; 
(1995-96) I, l. 

Senter for teknologi og menneskelige verdier, bev. 1995- se 
UNIVERSITET (1994-95) l, l. 

Senter for økonomisk analyse (ECON), økonomiske konse
kvenser ved arbeidstidsreduksjon - se HELSEPERSO
NELL (1996-97) Il, 2. 
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Sentralbankloven, endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) IV, 
4. 
endr. i taushetsplikt overfor Økokrim - se NORGES 
BANK (1995-96) IV, l. 

Sentralbanksjef, mistillit til finansministeren for utnevnelse av 
ny- se REGJERINGEN (1993-94) Il, Il. 

Sentralbanksjefsaken, redegjørelse om (mistillitsforslag fra 
RV ikke bifalt)- se NORGES BANK (1995-96) Il, 1. 
redegjørelse om- se NORGES BANK (1995-96) Il, 3. 

Sentralinstituttet for habilitering, Berg gård, budsjett - se 
HELSEINSTITUSJONER (1993-94) I, l ; (1994-95) l , l. 

- Berg gård - se Rikshospitalet. 
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, strid med Førde tryg

dekontor om refusjon for computertomografi- se SYKE
HUS (1993-94) Ill, l. 

Sentralskattekontor, endr. i ligningsloven og selskapsskattelo
ven- se SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) IV, l. 

Sentralsykehus i Oslofjord-regionen, skr.spm. fra Oscar D. 
Hillgaar- se (1996-97) Dok. 15, spm. 123. 

Sentralsykehuset i Rogaland, behandling av brystkreft - se 
SYKEHUS (1995-96) Ill, 25. 

Sentrum politistasjon, Oslo, tomtealternativer for nye - se 
STATSEIENDOMMER (1996-97) III, l. 

Sentrumsalternativet, fellesmerknad til langtidsprogrammet 
(KrF, Sp og V)- se REGJERJNGEN (1996-97) Il, 30. 

Separasjon, anbefaling fra sosialkontorer til stønadssøkere - se 
SOSIAL VESEN (1996-97) Ill , 6. 

Serbia, norsk bistand i strid med FN-boikott - se UTVIK
LINGSHJELP (1993-94) Ill, 3. 

Sertifiseringsorgan for sikre dataløsninger, forslag om egen 
sak om opprettelse (bifalt) - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 3. 

Serveringsbransjen, opprettholdelse av bevillingssystemet -
se REISELIVSNÆRING (1996-97) IV, l. 

Serveringsloven, ny lov- se REISELIVSNÆRING (1996-97) 
IV, l. 

Servicebedrifter, rammevilkår og betydning for verdiskaping 
og sysselsetting- se HANDEL (1994-95) Il, 2. 

Servicekontorer, offentlige, forsøk med- se POST (1996-97) 
Ill , 2. 
henstilling om utvidelse av forsøk med - se POST 
(1995-96) Il, l. 
videre utbygging - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1996-97) Il, 3. 

Servituttloven, endr. - se SIVILLOVGIVNING (1994-95) IV, 
l. 

Sesongarbeidere i jord- og hagebruksnæringen, utenlandske -
se SYSSELSETTING (1994-95) 11, 6 og lll , 22. 

Seteavgift - se Flypassasjeravgift. 
Setesdal, utbygging av NRK.s distriktsfjernsyn - se NORSK 

RIKSKRINGKASTING (1994-95) III, 4. 
Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene, forslag om verneplan- se 

NATURVERN (1996-97) Il, 2. 
og Ryfylkeheiene, konsekvensutredning for verneplan -se 
NATURVERN (1995-96) Ill, 12. 
vern og bruk av- se NATURVERN (1995-96) Ill, 2. 

Setesdalsheiene, forslag om konsekvensutredning for Urar
regulering - se VASSDRAGSREGULERING (1994-95) 
Il, 3. 
konsekvensutredning ved Urar-regulering i Ryfylkeheiane/ 
-se VASSDRAGSREGULERJNG (1993-94) Il, 4. 

Seweriin, Rakel, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 4450 
(27.5.95). 

Sexvideofilmer, tiltak mot utbredelse av- se STRAFFELOV
GIVNING (1993-94) Il, l. 

SFOR, post-IFOR-styrke i Bosnia-Hercegovina, norsk delta
kelse- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1996-97) 
l, 2. 

SIFBO - se Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger. 
Sigøynere fra Polen, avslag på asylsøknader - se INNV AND

RERE (1996-97) 111, 5. 
Sikh-tempel på Alnabru, voldelige sammenstøt i - se INN

VANDRERE (1993-94) Ill, 12. 

SIKKERHET TIL SJØS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 
Sikkerhetsforum for fiskeflåten - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1996-97) li, l. 
Sikkerhetsklarering, forenkling av rutiner - se MILITÆRT 

PERSONELL (1994-95) Ill, 2. 
Sikkerhetsloven, ny lov (ikke beh.)- se FORSVAR (1996-97) 

IV, 2. 
Sikkerhetsopplæring for fiskere- se FISKERE (1996-97) Il, 

l. 
hev.~ se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34; VIDE
REGAENDE SKOLER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) Il, 4. 

Sikkerhetspolitikk- se FORSVAR (1993-94) I, l; (1994-95) 
Il, 4; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l; UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Il, 2; (1994-95) Il, 3; (1995-96) Il, 7. 
forslag om å bekrefte Norges selvpålagte begrensninger -
se FORSVAR (1995 - 96) Il, 5. 
taler av to statsråder i Oslo Militære Samfund - se NATO 
(POLITISKE SPM) (1996-97) Ill, l. 

Sikkerhetsutstyr i biler, fritak fra 1.7.94 - se STATSBUD
SJETTET (1993-94) Il, 7. 
vurdering av motorvognavgifter på - se FOLKEHELSE 
(1993-94) Il, 4. 

Sikringsdømte psykisk utviklingshemmede, overgrep mot barn 
-se KRIMINALOMSORG (1994-95) Ill, 3. 
soning i behandlingsavdeling uten nattlig tilsyn - se 
FENGSLER (1994-95) Ill, 6. 
tilsyn med- se KRIMINALOMSORG (1994-95) Ill, 4. 

Sikringsordninger for banker, endr. i lov om- se AKSJER 
(1996-97) IV, 4. 
ny lov om- se BANKER (1996-97) IV, l . 

Sikring, oppheving av - se STRAFFELOVGIVNING 
(1996-97) IV, l. 

Sild, kontroll med omsetning av - se FISKEOMSETNING 
(1994-95) lll, 2. 

Sildemel- og sildeoljeindustrien, evaluering av ordning med 
støttetiltak- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Sildemelindustrien, evaluering av ordning med ekstraordinære 
tilskudd- se FISKERIER (1994-95) I, 2. 

Silikon, helseskader pga. brystimplantater- se HELSEVESEN 
(1996-97) III, 28. 

Sinnslidende fanger, ulovlig innesperret - se FENGSLER 
(1994-95) IV, l. 
fanger, overføring til det psykiatriske helsevesenet - se 
KRIMINALOMSORG (1995-96) l, l. 
fanger, psykiatrisk hjelp til- se HELSEVESEN (1994-95) 
Ill, 6; SYKEHUS (1995-96) Ill, 4. 
mord og mordforsøk begatt av - se HELSEVESEN 
(1994-95) Ill, 22. 
straffedømte, psykiatrisk behandling før soning - se HEL
SEVESEN (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
voldelige, vurdering av en landsdekkende behandlings- og 
sikringsinstitusjon- se HELSEVESEN (1995-96) Il, 10. 

SINTEF Produksjonsteknikk, rapport omtalt i melding om ven
tetidsgaranti- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 2. 

- teksting av tv-programmer via taleregistrator -se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995-96) Il, l. 

SIRENE, (Supplementary Information Request at National 
Entry), hjemmelsgrunnlag for - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 4. 
hjemmelsgrunnlag for, skr.spm. fra Terje Riis- Johansen
se (1996-97) Dok. 15, spm. 60. 

SIRENE-kontor redegjørelse om Schengen-samarbeidet - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1996-97) Il, 3. 

Sirkusbiler, vektårsavgift for- se SÆRAVGIFTER (1995-96) 
Ill, 6. 

SIS (Schengen Information System), forhandlinger om samar
beidsavtale med Schengen-landene - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1995-96) Il, 8. 
hjemmelsgrunnlag for SIRENE- se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 4. 
hjemmelsgrunnlag for SIRENE, skr.spm. fra Terje Riis
Johansen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 60. 
kontroll med - se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1996-97) Ill, 6. 
redegjørelse om Schengen-samarbeidet - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 3. 

SIV A - se Selskapet for industrivekstanlegg. 
Sivil tjenesteplikt, melding om - se SIVILARBEIDERE 

(1995-96) Il, l. 
Sivil ulydighet ved bygging av gasskraftverk - se NATUR

VERN (1996-97) III, 14. 
mistillitsforslag mot justisministeren i kirkeasylsaken - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 3. 
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SIVILARBEIDERE ....................... 567 
Sivile tjenestepliktige, budsjett - se SIVILARBEIDERE 

(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
l. 
Ombudsmannsnemnda, virksomheten 1992 og 1993 - se 
SIVILARBEIDERE (1993-94) Il, 2. 

SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
Sivilingeniørstudium ved NTNU, forslag vedr. et 5-årig 

(btfalt)- se UNIVERSITET (1996-97) I, l. 

SIVILLOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
Sivilombudsmannen - se STORTINGETS OMBUDSMANN 

FOR FORVALTNINGEN. 
Sivilt beredskap, kriser i fredstid - se SIVILFORSVAR 

(1995-96) Il, l. 
langtidsplan 1995-98- se SIVILFORSVAR (1994-95) Il, 
l. 

Sjekkloven, endr. i- se POST (1994-95) IV, l. 
Sjirinovskij, tillatelse til besøk i Norge av partileder - se 

UTENRIKSSAKER (1994-95) III, l. 
Sjoa-vassdraget, erstatning til kommunene Sel og Vågå for 

ikke-utbygging - se V ASSDRAGSREGULERJNG 
(1993-94) Il, l. 

Sjokoladeavgift- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31 ; 
SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 3; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 

Sjødyktighetsloven, endr. i - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1994-95) IV, 2. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2; (1995-96) IV, 3. 

SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
Sjøfartsdirektoratet, aksept av høreapparater ved sertifisering 

av sjøfolk- se SJØFOLK (1994-95) Ill, l. 
budsjett- se SJØFART (1993-94) I, 3; (1994-95) l, 3; 
(1995-96) I, 3; (1996-97) l, 3. 
kritikk av forskriftsbehandling i Finansdepartementet - se 
SJØFART (1995-96) Ill, l. 
mangelfull rutine vedr. skipskontrollgebyr - se RIKSRE
VISJONEN (1996-97) Il , 10. 
pålegg om økt bemanning på 50 PBE-ferger- se SJØFART 
(1995-96) Ill, 2. 
rapport om mangler ved norske skip - se SJØFART 
(1996-97) Il, l. 
virksomhet 1992 og 1993- se SJØFART (1993-94) Il, l. 
virksomheten 1994 og 1995- se SJØFART (1996-97) li, 2. 

SJØFOLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
Sjøfolk, tilskudd til sysselsetting av- se STATSBUDSJETTET 

(1993-94) I, 34. 
Sjøforklaringer, behov for endr. i instituttet - se SJØFART 

(1996-97) Il, 6. 
henstilling om å vurdere plass i rettsvesenet- se SJØFART 
(1996-97) I, 3. 

Sjøforsvaret, budsjett - se FORSVAR (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
fregattkontrakt til norske verft- se FORSV ARSMA TERI
ELL (1996- 97) lll, 2. 
nye materiellprosjekter - se FORSV ARSMA TERJELL 
(1994-95) Il, 6. 
organisasJonsendringer- se FORSVAR (1993 -94) Il, 9 og 
10. 
prinsippavtale om nye mineryddingsfartøyer - se FOR
SV ARSMATERIELL (1993-94) Il, 4. 
redusert budsjett 1995 - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Sjøkart, utarbeidelse av elektroniske - se KARTVERK 
(1995-96) I, l; (1996-97) Ill, l. 

Sjøkartverket, midler til sjømåling i nordområdene - se 
KARTVERK (1994-95) III, l. 

Sjøloven- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
berging og særregler for innenriks stykkgodstransport - se 
SJØFART (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se SJØFART (1994-95) IV, l. 

fri adgang til uteregistrering av skip - se SJØFART 
(1995-96) IV, l. 

Sjølovkomiteen, utredning om ny sjølov - se SJØFART 
(1993-94) IV, 2. 

Sjømannsfradraget, avgrensning av- se PERSONBESKA T
NING (1994-95) IV, 2; (1995-96) IV, l. 
for sjøfolk i Redningsselskapet - se SKATTER (1995 - 96) 
IV, 5. 

Sjømannsloven, endr. i - se FAMILIE (1993-94) IV, 5. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
endr. i- se SJØFOLK (1993-94) IV, l. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Sjømannsmisjonen, kirkelig betjening av nordmenn i utlandet 
-se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) Il, 2. 
tilskudd - se DEN NORSKE KIRKE (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, l; ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) I , 32. 
tilskudd 1997 og forslag vedr. dekning av personalkostna
der (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Sjømannsorganisasjoner, styrking av forhandlingsretten - se 
SJØFART (1995-96) IV, 4. 

Sjømannspensjonsloven, endr. i- se TRYGDER (1996-97) 
IV, 5. 

Sjømenn bosatt i utlandet, skatt av inntekt, endr. i lov - se 
SKATTER (1996-97) IV, 2. 
endr. i lov om pensjonstrygd- se TRYGDER (1994-95) 
IV, l. 
oppheving av særregler for dagpenger til - se FOLKE
TRYGD (1995-96) IV, 2. 
se for øvrig SJØFOLK. 

Sjøtransport, melding om- se SJØFART (1996-97) Il , 8. 
Sjøveien, Staten~ navigasjonsskolefartøy, avvikling av drift- se 

VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) l, l. 
- avvikling og avhending- se VIDEREGAENDE SKOLER 

(1996-97) I, l. 
fortsatt drift- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
(1996-97) Il, 28; VIDEREGAENDE SKOLER (1994-95) 
I, l; (1995-96) I, l. 
vider~ drift av statens navigasjonsskolefartøy- se VIDE
REGAENDE SKOLER (1993-94) Il, 3. 

Sjøvettkampanjen, lov om trygg bruk av fritidsfartøy- se SIK
KERHET TIL SJØS (1994-95) IV, l. 

Skadebotansvar, heving av beløpsgrense for foreldre - se 
SIVILLOVGIVNING (1994-95) IV, 4. 

Skadeoppgjør, klagenemnd for takstspørsmål- se FORSIK
RING (1996-97) Il, 2. 

Skadeserstatning, endring i foreldelsesfrister- se SIVILLOV
GIVNING (1995-96) IV, l. 

Skadeserstatningsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 
4. 
endr. i- se SIVILLOVGIVNING (1994-95) IV, 4. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Skagerrak, miljøtilstand, anmodning om å videreføre kartleg
ging- se BERGVERK (1996-97) l, l. 
redningshelikoptertjeneste - se REDNINGSTJENESTE 
(1994-95) Il, 2; (1996-97) Ill , l. 
tillatelse til leteboring og eventuelt oljeutvinning - se 
OLJEUTVINNING (1993-94) Ill, 4. 
utredning om prøveboring - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) li, 3. 

Skagerrakkysten, tiltak for aktivt fiskerimiljø - se FISKE
RIER (1994-95) Il~ 5. 

Skarbøvik sykebjem i Alesund, uverdige forhold ved - se SY
KEHUS {1994-95) III, 15. 

Skarpnes-utvalget, skr.spm. fra Erik Solheim- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 153. 

Skarstein, Vigdis Moe, utvalgsleder - se MASSEMEDIER 
(1996-97) IV, l. 

Skatte- og avgiftsopplegget - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) 
I, 2, 31 og 34. 
salderingen - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 34; 
(1994-95) I, 27. 
videreføring av- se STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 
30; (1995-96) I, 34. 

SKATTEADMINISTRASJON . . ..... . ..... 580 
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SKA TTEA VT ALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
Skattebegrensning, nye regler- se SKATTER (1995-96) IV, 

3. 
Skattebegrensningsregelen (65. pst), emir. i - se SKATTER 

(1993-94) I, l. 
ror pensjonister- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 2. 

Skattebetalingsloven, anmeldelser for overtredelser av - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) Il, 3. 
endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i -se POST (1994-95) IV, l. 
endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 
endr. i- se SKATTEADMINISTRASJON (1993-94) IV, 
l ; (1994-95) IV, l ; (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se SKATTEFRADRAG (1995-96) IV, 3. 
endr. i- se SKATTER (1996-97) IV, 2, 8 og Il. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
forslag om utsatt innbetaling av restskatt ved klage m.v.
se SKATTEADMINISTRASJON (1995-96) Il , l. 

Skattedirektoratet, bruk av konsulenttjenester- se RIKSRE
VISJONEN (1994-95) Il, 6. 
budsjett- se SKATTEADMINISTRASJON (1993-94) l, 
l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996- 97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett 1995 - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1995-96) Il, 2. 
instruksjons- og veiledningsmyndighet vedr. fellesinnkre
vingen- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il , 4. 
Riksrevisjonens undersøkelse av 10 ligningskontorer - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) Il, lO. 
sentralbanksjef Molands engasjement i kommandittselskap 
-se SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) Ill, 3. 
tiltak mot skjemaveldet - se STATSFORVALTNING 
(1993-94) Il , 3. 

Skatteetaten, budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1993-94) I, l ; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1995-96) Il, 2; (1996- 97) Il, 3. 
forslag om en oversikt over regnskapskontrolldekning og 
tilgjengelige kontrollressurser - se SKA TTEADMINI
STRASJON (1994-95) Il, 4. 
inngripen fra Finansdepartementet i saker vedr. enkeltskat
teytere - se SKATTEADMINISTRASJON (1994-95) III , 
4. 
nytt forvaltningssystem for skatteoppkreving og merverdi
avgift- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
organisering av statlig innbetalings- og innfordringsfunk
sjon for skatter og avgifter- se SKA TTEADMINISTRA
SJON (1995 - 96) Il , 5. 

Skattefogdene, budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1993-94) I, 1; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
endr. budsjett 1995 - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1995-96) Il , 2. 
engasjementer i konkursbostyrer- se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il , 4. 
konstitusjonell antegnelse vedr. fellesinnkrevingen - se 
RIKSREVISJONEN (1996-97) Il , l. 
manglende journalføring av post - se SKA TTEADMINI
STRASJON (1995-96) Ill, 2. 
restanseutvikling for arveavgiftssaker- se RIKSREVISJO
NEN (1994-95) Il, 6. 
Riksrevisjonens antegnelse vedr. skatte- og avgiftforvalt
ning- se SKATTEADMINISTRASJON (1996- 97) Il, 5. 

Skattefordelingsfondet, avvikling - se ST ATS BUDSJETTET 
(1996-97) l , 3; SKATTER (1996-97) IV, 2 og 9. 
avvikling, inntektsføring av fondets kapital - se LOKAL
FORVALTNING (1996-97) l, l . 
budsjett - se LOKALFORVALTNING (1993-94) l , l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l. 

Skattefordelingsmidler til kommune- og fylkeskommune
budsjettene - se LOKALFORVALTNING (1993-94) Il, 
4; (1994-95) Il, 5; (1995-96) Il , 13. 

SKATTEFRADRAG ... . ..... .. ... .. . . .... 588 
Skattefri ulempegodtgjøring, oppheving av lov om - se 

SKATTER (1996-97) IV, 3. 
Skattekommisjon, grønn, forslag om oppnevning bifalt - se 

STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2. 

opprettelse av Grønn - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27. 
til å utrede flat skatt, forslag om en - se SKA ITER 
(1996-97) Il, 17. 

Skattelistene, ev. emir. i presentasjonen av de årlige - se 
SKATTER (1993-94) IV, 3. 
forslag om å forby offentliggjøring - se SKA TTEADMI
NISTRASJON (1996-97) Il , 9. 

Skatteloven, begrensning av beregnet personinntekt (tak)- se 
SKATTER (1995-96) IV, 3. 
beskatning av bildende kunstnere - se SKA TIER 
(1994-95) Ill, 3. 
endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se FOLKETRYGD (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
endr. i- se PERSONBESKATNING (1996-97) IV, l. 
endr. i- se POST (1994-95) IV,. l. 
endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) IV, l. 
endr. i- se SKATTEFRADRAG (1995-96) IV, 3. 
endr. i- se SKATTER (1993-94) IV, 4; (1996-97) IV, 2 
og 3. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5 og Il. 
endr. i- se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) IV, l. 
endr. i skipsfartsbeskatningen- se SKATTER (1995-96) 
IV, 9; (1996-97) IV, 8. 
endr. tenninologi for attføringspenger - se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 
forslag om endr. i- se SKATTER (1996-97) IV, 6. 
forslag om inflasjonsjustering av fradrag m.v.- se SKAT
TER (1995-96) Il , 1. 
gaver til frivillige organisasjoner - se SKATTER 
(1996- 97) Il , 16. 
individuell gjeldsnedbetaling for andelseiere i borettslag -
se SKATTER (1996-97) Ill , 5. 
privat bruk av drosjebil- se SKATTER (1994-95) Ill , l. 
skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold - se SKATTER 
(1995-96) IV, 5. 
se for øvrig SKATTER. 

Skatteoppkreving i hele riket for kommune 2312 Sokkel/ 
Utland, rett til- se SKATTER (1996-97) IV, Il. 

Skattepenger til sosialhjelpsmottakere, opphevelse av rett til 
inndragning av tilbakebetalte - se PERSONBESKA T
NING (1994-95) Ill, l og IV, l. 

SKATTER ..... ... . . . ..... . . .. . .. ... . ... .. 591 
Skattereformen, evaluering av- se SKATTER (1994-95) IV, 

5. 
evaluering av deler av - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 2. 
økt belastning for bidragspliktige etter - se PERSONBE
SKATNING (1993-94) Ill, 3; (1994-95) Il, 2. 

Skatteregnskap, fordelingstallene - se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, 4. 

Skattesystemet, utviklingstrekk siste ti år samt fordelingsas
pekter- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 2. 

Skattøre, reduksjon i kommunal og fylkeskommunal - se 
LOKALFORVALTNING (1994-95) I, l; (1995-96) I, l ; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
tidspunkt for fastsettelse av kommunal og fylkeskommunal 
-se LOKALFORVALTNING (1996-97) 11, 8. 
uendret kommunal og fylkeskommunal- se LOKALFOR
VALTNING (1996-97) l, l. 

Skauge, Arne, utvalgsleder- se STORTINGET (1993-94) IV, 
3; (1994-95) IV, l. 

Skauge-utvalget, innstilling om den framtidi,ge parlamenta
nske felleskontroll med de hemmelige tjenestene - se 
STORTINGET (1993-94) Ill, l. 

Ski sentrum, utbygging av kjøpesentre på Vinterbro og i -se 
VAREHANDEL (1993-94) Ill, 5. 

Ski kommune sender skriv vedr. tidspunkt for vedtak av kom
munale budsjett- se KOMMUNER (1996-97) Il, 12. 

Ski-VM, statsministerens fravær fra statsrådet- se REGJERIN
GEN (1996-97) Ill, 11. 

Skien, nedlegging av distriktstollsted- se TOLL (1995-96) Ill, 
5. 

Skien lufthavn, driftstilskudd- se LUFTFART (1994-95) Il, 
4. 
støtte 1996 samt fristilling fra statens takstregulativ - se 
LUFTFART (1995-96) I, l. o 

Skiftarbeid, arbeidstid- se ARBEIDSVILKAR (1994-95) Ill, 
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17. LIKESTILLING (1996-97) Ill, l. 
Skifteloven, endr.- se RETTSVESEN (1994-95) IV, l. 
Skikretser, inndeling- se IDRETT (1996-97) Ill, 4. 
Skilsmisse, ektefellebidrag for å kompensere manglende pen~ 

sjonsrettigheter- se FAMILIE (1996-97) Ill, 9. 
- forslag om deling av pensjonsrettigheter ved - se F AMI

LIE (1993-94) Il, 3. 
Skipsaksjeselskap, endr. i skattlegging av - se SKA TIER 

(1996-97) IV, Il. 
Skipsbyggingsindustrien, kontroll med støtteordninger - se 

VERFTSINDUSTRI (1995-96) IV, l. 
konkurransevilkår innen OECD - se VERFTSINDUSTRI 
(1996-97) Ill, l. 

Skipsfart, ny sjølov- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
Skipsfartsbeskatning, endr. i- se SKA TIER (1995-96) IV, 9. 

lemping på regler om- se SKATTER (1996-97) IV, 13. 
lønning av norske sjøfolk- se SJØFART (1996-97) Ill, 2. 
tetting av smutthull i loven- se SKATTER (1996-97) IV, 
8. 
tonnasjeskatt- se SKATTER (1996-97) I, 2. 

Skipsfartsnæringen, melding om maritime næringer - se SJØ~ 
FART (1995-96) Il, 3. 

Skipsfinansiering, avtale om normale konkurransevilkår i 
skipsbyggingsindustrien - se VERFTSINDUSTRI 
(1995-96) Il, l. 
forslag om å innføre CIRR-finansiering (bifalt)- se SJØ
FART (1995-96) Il, 3. 
overføring til fond for støtte til kontrakter - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
støtteordninger- se INDUSTRI (1995-96) Il, l; STATS
BUDSJETTET (1993-94) I, 34; (1994-95) I, 27; 
(1995-96) I, 32 og Il, 15; (1996-97) Il, 28. 
støtteordninger- se VERFTSINDUSTRI (1993-94) I, 2 og 
Il, l; (1994-95) I, 2 og 3 og Il, l; (1995-96) l, l og Il, 2; 
(1996-97) I, l og Il, l. 

Skipsførere, bruk av utenlandske på norske skip - se SJØ
FOLK (1994-95) III, 3. 
oppsigelse av- se SJØFOLK (1994-95) Ill, 2. 

Skipskontroll, eierskap til skip i norske farvann - se SIKKER
HET TIL SJØS (1996-97) li, 6. 
eierskap til utenlandske skip (forslag bifalt)- se SIKKER~ 
HET TIL SJØS (1995-96) li, 4. 

Skipskontrollen, budsjett - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 3; (1996-97) 
I, 2. • 
flytting av distriktssjef til Alesund - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1995-96) Ill, 5. 
forslag om utskillelse fra Sjøfartsdirektoratet - se SIK
KERHET TIL SJØS (1996-97) Il, 6. 
kontroll med bulkskip i Narvik - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1995-96) Ill, 3. 
samordning av- se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) Ill, 
3. 

Skipsregistrene, budsjett - se SJØFART (1993-94) I, 3; 
(1994-95) I, 3; (1995-96) l, 3; (1996-97) l, 3. 

Skipstunnel gjennom Stadlandet - se HAVNEVESEN 
(1995-96) I, l; KYSTFART (1993-94) Ill, l og 3; 
(1994-95) Ill, 2; STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12; 
(1995-96) Il, 15. 
gjennom Stadlandet, vurdering av prosjektet - se ST ATS~ 
BUDSJETTET (1993-94) I, 34. 

Skipsulykker, ansvar for skade ved oljesøl - se SJØFART 
(1994-95) IV, l. 
eier- og ansvarsforhold i Scandinavian Star-saken - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1996-97) Il, 4. 
risikoreduserende tiltak - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1993-94) Ill, 2. 
sikkerhets- og kontrolltiltak for passasjerskip gjennomført 
etter Scandinavian Star-brannen - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1994-95) Il, l. 

Skipsvrak, alternative teknologier ved tømming av - se FOR
URENSNING (1994-95) I, l. 
tømming av Bliicher for olje - se FORURENSNING 
(1994-95) Il, l. 
utprøving av konseptet «Oil Guide)) for oppsamling av olje 
fra- se FORURENSNING (1993-94) Ill, 21. 

Skjemavelde, forenkling for næringslivet - se ST A TSBUD~ 
SJETTET (1995-96) I, 32; STATSFORVALTNING 
(1994-95) Ill, 10. 
forslag om forenkling for næringslivet (bifalt)- se INDU~ 
STRI (1995-96) Il, l. 

forslag om tiltak for å lette små bedrifters ulemper - se 
STATSFORVALTNING (1993-94) Il, 3. 

Skjenkebevillinger, domstolers oppheving av kommunestyrers 
vedtak- se ALKOHOL (1993-94) Ill, 7. 
endr. i alkoholloven- se ALKOHOL (1996-97) IV, l. 
inndraging ved narkotikaomsetning - se ALKOHOL 
(1993-94) IV, l. 
vandelskrav mht. betaling av skatter og avgifter - se 
ALKOHOL (1995-96) III, l. 

Skjenkebevillingsavgift, nivået på den kommunale - se 
ALKOHOL (1993-94) Ill, 8. 

Skjenketider for alkohol, fastsettelse av nonnaltid og maksi
maltid- se ALKOHOL (1996-97) IV, l. 
for alkohol, forslag om brennevinsskjenking på søndager -
se ALKOHOL (1996-97) Il, 2 og IV, 3. 

Skjerstad kommune sender uttalelse vedr. Husbankens rente
politikk- se KOMMUNER (1995-96) Il, 17. 

Skjærgårdsgospel-festivalen i Kragerø, bev. 1996 - se 
KUNST (1995-96) I, 3. 

Skjønnlitteratur, forslag om å utvide innkjøpsordning - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) Il, l. 

Skjønnsloven, rett til bruk av teknisk bistand- se RETTSVE~ 
SEN (1995-96) Ill, 4. 

Skjønnsmidler til kommunene, fortgang i fordeling - se 
LOKALFORVALTNING (1996-97) Ill, 3. 
til kommuner og fylkeskommuner - se LOKALFOR
VALTNING (1996-97) Il, 8. 
til kommuner og fylkeskommuner, bynære områders situa
sjon- se LOKALFORVALTNING (1995-96) l, l. 
tildeling til fylkeskommunene - se FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI (1995-96) Ill, l. 
tildeling til kommuner i Nord-Norge i forbindelse med 
uvær- se LOKALFORVALTNING (1996-97) Il, 6. 

Skjønnsprosessloven, endr., i- se DOMSTOLER (1994-95) 
IV, 3; RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 

Skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bynære 
områders situasjon - se LOKALFORVALTNING 
(1996-97) I, l. 

SKOGBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
Skogbruksloven, endr. i- se LANDBRUK (1994-95) IV, 2. 

endr. i- se LOKALFORVALTNING (1996-97) IV, 2. 
Skogforskning, Norsk institutt for, budsjett- se VITENSKAP 

(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
Skogkulturtilskudd, nivå for langsiktige investeringer - se 

SKOGBRUK (1996-97) Ill, l. 
tildeling på Østlandet- se SKOGBRUK (1995-96) III, 3. 

Skogplanting for å motvirke drivhuseffekten- se SKOGBRUK 
(1995-96) Il, 2. 

Skogpolitikk, bidrag i klimasammenheng (forslag bifalt)- se 
SKOGBRUK (1996-97) l, l. 

Skogsarbeidere, registrering som selvstendig næringsdrivende 
-se SKOGBRUK (1995-96) Ill, 6. 

Skogsarbeiderpensjonsloven, endr. i - se TRYGDER 
(1996-97) IV, 5. 

Skogsmaskiner, fritak for investeringsavgift- se SÆRA V GIF
TER (1994-95) Ill, 7 og 9. 

Skogsøya, Øksnes, skr.spm. fra Paul Chaffey om den russiske 
krysseren Boiki- se (1996-97) Dok. 15, spm. 21. 

Skolebibliotek, utbygging i forbindelse med Reform 94 - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1994-95) Ill, l. 

Skolebygg, bruk av lokalene i fritiden- se SKOLER (1996-97) 
IV, l. 
for seksåringer, investeringstilskudd - se SKOLER 
(1995-96) l, l; (1996-97) I, l og Il, 7. 
for seksåringer, tilrettelegging av lokaler - se SKOLER 
(1996-97) Il, 20. 
forbedring og nybygg- se SKOLER (1995-96) Ill, 15. 
forslag om energieffektiv belysning, varme og ventilasjon 
- se SKOLER (1996-97) Il, 14. 
inneklimaet i- se SKOLER (1996-97) Il, 15. 
privateide, forslag vedr. bruk av tilskudd til kjøp av lokaler 
(bifalt)- se PRIVATSKOLER (1995-96) l, l. 
privateide, tilskudd- se PRIVATSKOLER (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 

Skolebøker, konsekvenser ved fri omsetning av- se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1993-94) Ill, l og 2. 

Skoleelever, tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede- se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) IV, l. 

Skoleevaluering, forslag om tiltak for bedre - se SKOLER 
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(1993-94) Il, 6. 
Skolefritidsordninger, endr. tilskudd 1995 - se GRUNN

SKOLE (1995-96) Il, 4. 
foreldrebetaling - se GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 4; 
(1995-96) I, l; (1996-97) l, l og Ill, 9. 
forslag om lovfesting av- se GRUNNSKOLE (1996-97) 
IV, 2. 
kompensasjon for utbygging av - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Il, 8. 
melding om- se GRUNNSKOLE (1996-97) Il, 9. 
omtale i tilknytning til ny læreplan for grunnskolen - se 
GRUNNSKOLE (1995-96) Il, 2 og 6. 
tilskudd- se GRUNNSKOLE (1993-94) l, l; (1994-95) I, 
l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 

Skolehelsetjenesten i videregående skole - se HELSEVESEN 
(1996-97) III, 6. 
synsundersøkelser for å forebygge lese- og skrivevansker
se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 30. 
tilsyn med- se HELSEVESEN (1995-96) l, l. 

Skoleklasser, sammensetning av - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) IV, l. 

Skolekonserter i Bergen og Tromsø- se KUNST (1994-95) l, 
2. 
avtaler mellom Rikskonsertene og kommunene - se 
KUNST (1996-97) Ill, 2. 

Skolekretsinndeling, Agder-modellen - se GRUNNSKOLE 
(1993-94) Il, 5. 
og kriteriene i inntektssystemet - se KOMMUNENES 
ØKONOMI (1993-94) Il, 5. 

Skoleledelse, sikring av god kvalitet på - se SKOLER 
(1995-96) Ill, 26. 

Skoleledere, etterutdanning- se SKOLER (1996-97) I, l. 
- forslag om egen sak om rammebetingelser (bifalt) - se 

SKOLER (1995-96) Il, 17. o 

Skolemekling, prøveprosjekt- se POLITI OG P AT ALEMYN
DIGHET (1994-95) 11, 4 og III, 14. 

Skolepenger, eksamenstilgang for studenter ved Økonomisk 
College i Oslo som har nektet å betale - se HØGRE 
UTDANNING (1993-94) Ill, l. 

SKOLER ................................. 606 
Skoleskip, avvikling og avhending av statensonavigasjonsskole

fartøy M/S «Sjøveien>) - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1996-97) I, l. 
drift av staten~ navigasjonsskolefartøy M/S «Sjøveien>) -
se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) l, l og Il, 3. 
fortsatt drift av statens pavigasjonsskolefartøy M/S «Sjø
veien>)- se VIDEREGAENDE SKOLER (1994-95) l , l; 
(1995-96) I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
framtidig rolle- se KULTURVERN (1993-94) I, l. 
utbedringsfond - se KULTURVERN (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Skoleskyss, egenandeler for elever i videregående skole - se 
SKOLER (1993-94) Ill, l. 
for elever i videregående skoler, fri - se SKOLER 
(1993-94) IV, l. 
for elever med fritt skolevalg- se SKOLER (1995-96) 11, 
15. 
for 6-åringer, kompensasjon til fylkene - se SKOLER 
(1996-97) Ill, 6. 
for 6-åringer, trygg sko1eveg- se SKOLER (1996-97) Il, 
18. 
henstilling om dekningsansvar for vegkontorer- se VEG
TRAFIKK (1995-96) Il, l. 
kompensasjon for merutgifter tilknyttet Reform 97 - se 
SKOLER (1995-96) 11, 17. 
sikkerhet i skolebusser- se SKOLER (1996-97) III, l. 

- 2 km grense for 6-årin~er- se SKOLER (1995-96) IV, l. 
Skolestart, foreldres rett til avgjørelse - se GRUNNSKOLE 

(1996-97) IV, l. 
Skolestart for 6-åringer - se Reform 97. 
Skolestruktur, sentralisering som følge av Agder-modellen

se GRUNNSKOLE (1994-95) Il, 4. 
Skoletilsyn, henstilling om opprettelse av - se SKOLER 

(1996-97) II, 9. 
Skolevalg, tiltak ved Faqske videregående skole etter valgresul

tat- se VIDEREGAENDE SKOLER (1993-94) Ill, 3. 
Skorsteiner, godkjenning av utette - se BYGNINGSVESEN 

(1995-96) III, 6. 
Skotjernfjell og andre verneverdige områder i Oppland, hogst i 

-se NATURVERN (1993-94) Ill, 18. 
Skrapesyke, dumping av kjøtt som tiltak mot - se VETERJ

NÆRVESEN (1996-97) Ill, 1. 
erstatning ved produksjonstap - se VETERINÆR VESEN 
(1996-97) Ill, 4. 

- tiltak mot- se LANDBRUK (1996-97) Il, 6. VETERI
NÆRVESEN (1996-97) Il, l. 

Skredsikring, kartlegging av fareområder- se KARTVERK 
(1996-97) I, l. 
styrking av arbeidet med - se NATURSKADER 
(1994-95) Il, l. 

Skriveferdigheter, bedring av norske skolebarns lese- og- se 
GRUNNSKOLE (1993-94) Ill, 5. 

Skullerudkrysset i Oslo, forsert utbygging - se VEGVESEN 
(1995-96) Il, 7. 

Skysslaget, samarbeid mellom bussoperatører - se REISE
LIVSNÆRING (1993-94) III, 3. 

Skytefelt i Indre Troms- se FORSYAR (1996-97) Il, 4. 
norsk bruk av det svenske Alvdalen - se FORSVAR 
(1996-97) Ill, 11. 
opphevelse av vedtak om etablering på Gyvatn i Bykle 
kommune- se FORSVARSMATERIELL (1994-95) Il, 6. 
på Hjerkinn, miljøhensyn ved Forsvarets bruk av- seNA
TURVERN (1993-94) Ill, 4 og 5. 
på Lista, opprettholdelse av Marka - se FORSVAR 
(1994-95) Il, 9. 
samordning på svensk og norsk side - se FORSVAR 
(1995 -96) Ill, 17. 
skr.spm. fra Magnar Sortåsløkken om Regionfelt Østlandet 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 136. 

- utbygging av Evje øst- se FORSVAR (1995-96) Ill, 2 . 
Skytexåpen, endr. i våpenloven (ikke beh.)- se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1996-97) IV, 5. 
Skyttervesen, Det frivillige, hev. 1994 - se FORSVAR 

(1993-94) I, l. 
Skøyen-Asker, nytt dobbeltspor- se JERNBANER (1996-97) 

Il, 8. 
Skånland, Hermod, utvalgsleder - se ST A TSBUDSJETTET 

(1995-96) l, 2. 
Slottet, budsjett- se KONGEN (1993-94) l, 1; (1994-95) I, 1; 

(1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
emir. budsjett 1996- se KONGEN (1996-97) Il, l. 

Slovak.ia, delvis EBRD-finansiering av atomkraftverk - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1994-95) Ill, l. 

Slovenia, ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA- lan
dene og- se TRAKTATER (1994-95) Il, 7. 

Sluseprosjektet for narkomane i Telemark - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1996-97) Ill, 9. 

Smith, Eivind, utvalgsleder - se HØGRE UTDANNING 
(1996-97) Il, 12; STORTINGET (1996-97) Il, 17. 

Smittevernioven- se FOLKEHELSE (1993-94) IV, l. 
Smutthullet, kapasitetsproblemer for Kystvakten pga. overvå

king av- se FISKERIER (1994-95) Ill, 6. 
- og Smutthavet, forslag om tiltak i fiskeriforvaltningen- se 

FISKERIER (1995-96) Il, 4. 
redusert seilingsaktivitet for Kystvakten - se FISKERIER 
(1994-95) Ill, 6. 
sammenlikning med havområde utenfor Canadas 200-mils 
sone- se FISKERIER (1994-95) Ill, 4. 
styrking av Kystvakten- se FORSVAR (1995-96) I, l. 
tiltak mot uregulert fiske i- se FISKERIER (1993-94) Ill, 
15; (1996-97) Il, 7. 

Smør, konsekvenser av EØS-avtalen for produksjon av - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Ill, 23. 

Smørbukk, salg av statlige eierandeler- se OLJE (1994-95) Il, 
4. 

Smørbukk sør, salg av statlige eierandeler - se OLJE 
(1994-95) Il , 4. 

Smøreolje, skr.spm. fra Paul Chaffey om gjenvinning - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 142. 

Smøreoljeavgift 1995- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 
27; SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 3; 
(1995-96) I, 4 ; (1996-97) I, l. 

Smøring, skattefradrag for - se SKATTEFRADRAG 
(1994-95) Ill, 2. 

Små og mellomstore bedrifter, anmodning vedr. kommunale 
næringsfond- se DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) I, 
l. 
avgiftsnivå i Brønnøysundregistrene - se INDUSTRI 
(1994- 95) Ill, 23. 
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beskatning av kostbesparelse i hjemmet - se SKATTER 
(1994- 95) Il, 2. 
deltakelse ved offentlige anskaffelser - se rNDUSTRI 
(1995-96) Ill, 12. 
forenkling av offentlig skjemavelde - se INDUSTRI 
(1993-94) Il, 3; (1994-95) Ill, 17. 
forenkling av oppgaveplikt - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32. 
forslag om endr. i delingsmodellen og arveavgiften - se 
SKATTER (1996-97) Il, 18. 
forslag om kartleggin~ av rammevilkår, forenkling av opp
gaveplikt og stimulenng av FoU-innsats - se INDUSTRI 
(1995 - 96) Il, l. 
forslag om å gjeninnføre ordning med fondsavsetninger
se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) Il, 4. 
i tjenesteytende sektor, rammevilkår og betydning for ver
diskaping og sysselsetting - se HANDEL (1994-95) Il, 2. 
interpellasjon om Statens nærings- og distriktsutviklings
fond - se INDUSTRIUTBYGGING (1995 - 96) Il, 2. 
kostnader til yrkesskadeforsikring - se FORSIKRING 
(1994-95) Ill, 2. 
melding om distrikts- og regionalpolitikk - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1996- 97) Il, 3. 
ny aksjelov - se AKSJER (1996-97) IV, 3. 
ny aksjelov tilbakesendt Regjeringen - se AKSJER 
(1994- 95) IV, 3. 
prosesskostnader ved søksmål pga. brudd på EØS-avtalen 
-se INDUSTRl (1996-97) Il, 10. 
rammevilkår, gjennomgang i bebudet melding - se INDU
STRI (1996- 97) I, l. 
regional- og distriktspolitisk redegjørelse - se INDU
STRIUTBYGGING (1996 - 97) Il, l. 
representasjon i næringspolitikkutvalg - se INDUSTRI 
(1994 - 95) Ill , 26. 
rådgivningstjeneste - se INDUSTRI (1995-96) l , l ; 
(1996- 97) I, l. 
strategi for bedret kjennskap til EØS-avtalen - se INDU
STRI (1996 - 97) Il, 2. 
sysselsetting i- se INDUSTRI (1994-95) Ill, 14. 
Telenors oppkjøp på det norske IT-markedet- se INDU
STRI (1996- 97) Il , 4. 
tiltak for IT-tilpassing- se INDUSTRI (1996-97) Il, 5. 

Småbarnsforeldre, ferie for - se FAMILIE ( 1996- 97) Il, l. 
forslag om omsorgstillegg til barnetrygden (kontantstøtte) 
-se FAMILIE (1996- 97) Il, 5. 

Små båtregister, lokalisering av sentral enhet - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

Småfisk, EU-regler om utkast- se FISKERIER (1995 - 96) Ill , 
4. 
utkast fra norske fartøyer- se FISKERIER (1996-97) Ill, 
8. 

SND - se Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. 
Snus, eksportforbud mot- se FOLKEHELSE (1996-97) IV, l. 
Snøscootere, bruk i forbindelse med utleiehytter- se NATUR-

VERN (1994-95) Ill, 9. 
- i reindriftsnæringen, forslag vedr. avgiftsfritak- se MER
VERD lA V GIFT (1995 - 96) Il, l. 
- momskompensasjon for bruk i næringsøyemed - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; SÆRAVGIFTER 
(1995-96) I, l ; (1996- 97) I, 34. 

SOrutslipp, protokoll om videre reduksjoner - se FOR
URENSNING (1994-95) Il, 4. 

Sogn, oppsetting av TV-omformer for å ta inn NRK2 - se 
KRINGKASTING (1995-96) Ill, 2. 

Sogn Jord- og Hagebruksskule, landslinje innen økologisk 
landbruk- se SKOLER (1995-96) II,J7. 
toppfmansiering - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1996-97) I, l. 
toårig utdanningsløp med ~ommerundervisning i økologisk 
landbruk- se VIDEREGAENDE SKOLER (1994- 95) Il , 
5. 

Sogn o.,g Fjordane, antall lensmannsdistrikter- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994- 95) Ill, 18. 
samling av konsummelkproduksjonen- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994-95) Ill, 6. 
sikring av helleristningsfelt i Vingen- se KUL TUR VERN 
(1995-96) III, 4. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, medeierskap i utbygging 
av Jostedalsvassdraget - se STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) I, 32 og Il, 15; VASSDRAGSREGULERING 
(1995-96) l , l. 

tidsfrist for ev. medeierskap i utbygging av Jostedalsvass
draget- se VASSDRAGSREGULERING (1993-94) I, l. 

Sogn og Fjordane sentralsykehus, klinisk medisinerutdanning 
ved- se SYKEHUS (1995-96) Ill, 7. 

Sogn videregåepde skole i Oslo, tannteknikerutdannelse - se 
VIDEREGAENDE SKOLER (1995 - 96) III, 2. 

Soknediakonstillinger, nye - se DEN NORSKE KIRKE 
(1993-94) I, 2. 

Sola hovedredningssentral, problemer med falske nødmeldin
ger - se REDNINGSTJENESTE (1995-96) III, l. 

Solberg, Hill-Marta, stortingsrepresentant, utnevnes til sosial
minister - se REGJERINGEN (1993 - 94) Il, 7. 

Solenergi, henstillinger om investeringsstøtte og satsingspro
gram- se ENERGI (1996-97) l, l. 
tilskuddsordning (forslag bifalt)- se ENERGI (1995-96) 
Il, 3. 

Solidaritetsalternativet og økonomisk kriminalitet blant næ
ringslivstopper- se SKATTER (1993 - 94) Ill, l. 
økt utbetaling av utbytte til bedriftseiere - se AKSJER 
(1993 - 94) Ill, 3. 

SolidaritetsmiUiarden - se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
l , 2. 
og endr. i boligbeskatningen - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27 og IV, l. 

Solør, konsesjon for ekspressbuss til Oslo - se SAMFERDSEL 
(1994-95) Ill, 3. 

Somalia, omskjæring av pikebarn fra - se JNNV ANDRERE 
(1994- 95) Ill, 9. 

Sommertid som helårsordning - se STATSFORVALTNING 
(1996-97) lll, 11. 

Soningsalternativer- se KRIMINALOMSORG (1993 - 94) I, 
l ; (1994- 95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996 - 97) l , l. 

Soningskøer, avvikling av- se FENGSLER (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) Ill, 4. 
grunnlag for benådning- se REGJERINGEN (1993-94) 
11, 10. 
merutgifter ved reduksjon- se FENGSLER (1993-94) Il, 
l. 
reduksjon av- se FENGSLER (1993-94) I, l. 

Soningsplaner, ordning med individuelle - se KRIMINAL
OMSORG (1995-96) l, l. 

Soningsutsettelse, kompetanse til å gi - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) IV, l. 

Sootkanalen i Hedmark og Akershus, rehabilitering under 
Interreg-programmet - se DISTRIKTSUTBYGGiNG 
(1995-96) I, l. 

Sosial- og helsedepartementet, budsjett - se DEPARTEMEN
TER (1993-94) I, 8; (1994-95) I, 9; (1995-96) I, 8 og 9; 
(1996- 97) I, 7. 
endr. budsjett 1996- se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) 
11, 15. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1994- 95) Il, 4 og 6; (1995-96) Il, 9, 10 og 11 ; (1996- 97) 
Il, 11 og 12; (1996-97) Il, 12. 
navneendring - se DEPARTEMENTER (1993-94) Il, l. 
ny sykehusavdeling- se DEPARTEMENTER (1995-96) 
I, 8. 

Sosialdepartementet, konstitusjonelle antegnelser 1992 - se 
DEPARTEMENTER (1993-94) Il, 6. 

Sosialforskningsinstitutt, tilskudd til nytt - se VITENSKAP 
(1995-96) Il, 8. 

Sosialhjelp, forskjellsbehandling av nordmenn og innvandrere 
-se SOSIAL VESEN (1994-95) Ill, 4. 
forslag om minstestandard for stønad til livsopphold- se 
SOSIAL VESEN (1995 - 96) I, l og Il, 4. 
forslag om økonomisk støtte i stedet for varer og tjenester 
se SOSIALVESEN (1995-96) IV, 2. 
fremfor arbeid, valg av - se SOSIAL VESEN (1995-96) 
Ill, 5. 
inndragning av tilbakebetalte skattepenger - se SOSIAL
VESEN (1994- 95) Ill, 1. 
omgjøring av vedtak i Stavanger kommune - se SOSIAL
VESEN (1996-97) Ill, 4. 
oppheving av rett til inndragning av tilbakebetalte skatte
penger- se SOSIAL VESEN (1994-95) IV, l. 
til uføre asylsøkere - se INNVANDRERE (1994-95) Ill, 
6. 
urettmessig tilegnelse av fraflyttede innvandrere - se SO
SIAL VESEN (1993-94) Ill, 4. 
utbetaling til rusmiddelmisbrukere etter institusjonsopp
hold - se SOSIAL VESEN (1995-96) Ill, 4. 
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Sosialklienter, henvisning til den offentlige tannhelsetjenesten 
-se SOSIALVESEN (1995-96) Ill, l. 

Sosialkontorer, anbefaling om separasjon til stønadssøkere -
se SOSIAL VESEN (1996-97) Ill, 6. 
behandling av langtidsledige - se SOSIAL VESEN 
(1996-97) Ill, 2. 
samordning med arbeidskontorer og trygdekontorer - se 
SOSIAL VESEN (1994- 95) Ill, 6. 
sikkerheten ved- se SOSIAL VESEN (1995-96) Ill, 2. 
taushetsplikt ved formidling av leilighet - se SOSIAL VE
SEN (1995-96) III, 8. 
utlevering av personof!plysninger ved gjeldsforhandlinger 
-se PERSONVERN (1993 - 94) Ill, 9. 

Sosialpolitiske forskningsinstitutter i Oslo, omorganisering 
av - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 

Sosialsektoren, forskning, forsøks- , utviklings- og effektivise
ringsarbeid- se RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 

Sosialtjeneste i fengsler-se KRIMINALOMSORG (1995-96) 
I, l. 

Sosialtjenesteloven, endr. i - se SOSIALVESEN (1994- 95) 
IV, 2. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5; (1996-97) IV, 6. 
fostervem mot rusmiddelmisbrukskader - se SOSIAL VE
SEN (1993-94) Ill, 3. 
harmonisering med kommunehelsetjenesteloven vedr. 
pleie- og omsorgstrengende (forslag bifalt) - se ELDRE
OMSORG (1996-97) Il, 5. 
hjelp til rusmiddelmisbrukere - se SOSIAL VESEN 
(1995-96) Ill, 7. 
kontroll med bruk av tvang overfor psykisk utviklingshem
mede- se FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) IV, l og 
2. 
ransakelse ved innleggelser på institusjoner - se SOSIAL
VESEN (1995 - 96) Ill, 3. 

SOSIAL VESEN ...... . ... .. .. . ..... ... .... 616 
Sovjetunionen, skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om norske flygere 

og atomvåpen- se (1996-97) Dok. 15, spm. 134. 
Spania, behandling av ledelsen i baskerpartiet Herri Batasuna 

se UTENRIKSSAKER (1996-97) Ill, 6. 
tolketjenester for norske pensjonister - se ELDREOM
SORG (1994-95) Ill, 3. 

Spare- og egenkapitalutvalget, utredning fra - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) l, 2. 

Sparebankloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se FINANSER (1995-96) IV, 2; (1996-97) IV, l 
og 2. 
endr. som følge av EØS-avtalen- se BANKER (1994-95) 
IV, l . 

Sparing, tiltak for å stimulere- se SKATTER (1996-97) Ill, l. 
Sparkesykkel med hjelpemotor (Go-Ped), godkjenning - se 

VEGTRAFIKK (1996-97) Ill, lO. 
Spedbarnsdødelighet, forskningsmidler - se SV ANGER

SKAP (1996-97) Ill, 7. 
handlingsprogram for redusert - se SVANGERSKAP 
(1993-94) I , l ; (1994- 95) l, 2; (1995-96) I , 2; (1996-97) 
I, l. 

Speidere, hev. til verdenskonferanse i Norge - se BARN 
(1995-96) l, l. 

Sperregrense, grunnlovsforslag- se VALG (1993 - 94) Il, 3. 
Spesialavfall, behandlingsanlegg for organisk - se FOR

URENSNING (1994- 95) Il, 5; (1995-96) Il, 8. 
budsjett- se FORURENSNING (1993 - 94) l, l; (1994-95) 
I, l ; (1995-96) I, l og 2; (1996-97) I, l ; STATSBUDSJET
TET (1995-96) I, 32. 
deponering i gruve på Hjerkinn - se FORURENSNING 
(1995-96) Ill, 9 og 10. 
endr. budsjett - se FORURENSNING (1996-97) Il, 4; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
pålegg til bedriften Stabil-Alna AS om opprydning av- se 
FORURENSNING (1995 - 96) Ill, 16. 
status for arbeid med opprydning av deponier - se FOR
URENSNING (1995-96) Ill , 7. 

Spesialbarnehager for døve- se BARNEHAGER (1994-95) 
Il, 11. 

Spesialistbelsetjeneste, melding om - se HELSEVESEN 
(1996-97) 11, 16. 

Spesialistbjelp, døvblinde - se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 
18. 
trygderefusjon - se HELSEVESEN (1993-94) I, l; 

(1994- 95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1993 - 94) l, 34. 

Spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske spørsmål og 
beredskapssaker ( 1948 -1949), avgradering av materiale -
se STORTINGET (1995-96) Il, 15 . 

Spesialkomiteer for utenrikssaker, avgradering av hemmelig 
materiale- se STORTINGET (1994-95) Il, 5. 

SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 
Spesialundervisning, budsjett - se SPESIALSKOLER 

(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l ; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se SPESIALSKOLER (1996- 97) Il, l; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
konstitusjonelle antegnelser til kompetansesentra for - se 
RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l. 
Reform 97, tjenlige lokaler i Oslo - se GRUNNSKOLE 
(1996-97) Ill, 3. 

Spilde, Arne Alsåker, utvalgsleder - se HØGSKOLER 
(1995-96) l , 2. 

Spilleautomater, begrensninger for - se LOTTERI OG SPILL 
(1995 -96) Ill, l. 

Spillefilmer, evaluering av statlige hev. til - se KUNST 
(1996-97) l , 3. 
konstitusjonelle antegnelser til tilskudd - se RlKSREVI
SJONEN (1993 - 94) Il, l. 

Spillolje, returordning, budsjett - se FORURENSNING 
(1993-94) l, l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, 
l. 
returordning, endr. budsjett - se FORURENSNING 
(1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 2; (1996 - 97) Il, 4. 
skr.spm. fra Paul Chaffey om reraffinering til smøreolje -
se (1996-97) Dok. 15, spm. 142. 

Spiseforstyrrelser, behandlingstilbud til pasienter - se SYK
DOMMER (1993 - 94) Ill, l. 
ev. tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1995-96) I, l. 
kompetansesenter for- se HELSEVESEN (1995 - 96) Ill, 
24. 
skr.spm. fra Tove Kari Viken - se (1996- 97) Dok. 15, spm. 
57. 

Sponsorvirksomhet i NRK - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1994-95) Il, l; (1996 - 97) I, l og Il , l. 
i NRK, forslag om avgrensing- se NORSK RIKSKRING
KASTING (1993-94) Il, 3. 
i skolen - se SKOLER (1996- 97) li, lO. 

Sportsbegivenheter, salg av TV -rettigheter- se KRINGKAS
TING (1996- 97) III, l og 4. 
tilgjengelighet via allmennkringkastere - se KRINGKAS
TING (1996- 97) Ill, 2. 
tiltak for å sikre nasjonal TV- dekning- se KRINGKAS
TING (1996- 97) Il , 2. 

Sprit- og narkotikakontroll, bevilgningsreduksjon - se TOLL 
(1996-97) Ill, 3. 

- styrkin~ av- se TOLL (1994- 95) I, 2. 
Spritsmugling, politiets og lensmannsetaten~ ressurser til etter

forskning av bl.a. - se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1993 - 94) Ill, 28 . 

SPRÅK ... . ....... . ......... .. . . . . ........ 622 
Språk-, litteratur- og bibliotekformål, budsjett - se BIBLIO

TEK OG LITTERATUR (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; 
(1996-97) I, 2. 

Spørretimen, avvikling av den første muntlige - se STORTIN
GET (1996-97) Il, 5. 
prøveordning med muntlige/spontane spørsmål m.v. - se 
STORTINGET (1995-96) Il , 10. 
videreføring av ordning med muntlige/spontane spørsmål 
se STORTINGET (1996-97) Il, 23. 

Spålen-Katnosa i Oslomarka, sluttbehandling av vernesak - se 
NATURVERN (1993-94) Ill, 23. 

Srebrenica, manglende reaksJon fra FN-styrker ved overgrep 
på sivile- se FN-STYRKER (1995 - 96) Ill, l og 3. 

Sri Lanka, adgang til områder med flyktninger- se UTEN
RIKSSAKER (1995 - 96) Ill, 4. 
forvaltning av bilateral bistand - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) 11, 2; (1995 - 96) Il, 3. 
hjemsendelse av tamiler- se INNVANDRERE (1994 - 95) 
III, 11 og 31; (1996-97) III, 6, 15 og 16. 
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tiltak for å stanse krigen på - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Ill, 5. 

St. Kitts, avtale om visumfrihet- se TRAKTATER (1995-96) 
Il, 16. 

Stabburet A/S i Trondheim, forhåndsvarsel om oppsigelse av 
65 ansatte- se INDUSTRI (1993-94) Ill, 15. 

Stabil-Alna A/S, opprydning av gammel forurensning fra 
bedriften- se FORURENSNING (1995-96) Ill, 16. 

Stadlandet, konsekvensutredninger ved oljeboring - se 
OLJEUTVINNING (1993 - 94) Ill, l. 
skipstunnel gjennom- se HAVNEVESEN (1995-96) I, l ; 
KYSTFART (1993-94) Ill, l og 3; (1994-95) Ill, 2; 
STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12; (1995-96) Il, 15. 
vurdering av prosjektet skipstunnel - se ST ATSBUDSJET-
TET (1993 - 94) I, 34. o 

Stadnamnloven, evaluering av - se SPRAK (1996-97) Ill, 4. 
Stamnettet, konstitusjonelle antegnelser til felles datakommu

nikasjonsnett for departementene- se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, l. 

Stamruter, budsjett 1994- se SAMFERDSEL (1993-94) I, l. 
Stamveg Kristiansand-Bergen-Trondheim - se VEGVESEN 

(1994-95) Il, 4. 
Stamveger, spesialhjemmel for- se VEGVESEN (1995-96) 

IV, l . 
Stamvegnett, investeringsprogram - se VEGVESEN 

(1996-97) Il, 9. 
omfang og endringer samt kriterier for stamvegstatus - se 
VEGVESEN (1995-96) Il, 6. 

Standardiseringsarbeid, budsjett- se INDUSTRI (1993-94) 
I, l ; (1994 - 95) I, l ; (1995-96) I, l; (1996- 97) l, l. 

Statens adopsjonskontor, budsjett- se FAMILIE (1993 - 94) I, 
l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) l, l ; (1996- 97) I, 2. 
sikkerhet mot barnehandel og kidnapping - se FAMILIE 
(1995-96) Ill, 2. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, budsjett - se ARBEIDSMILJØ 
(1993-94) I, l ; (1994- 95) I, l ; (1995-96) l, l. 
budsjett 1997, anmodning vedr. samarbeid med Universite
tet i Bergen- se ARBEIDSMILJØ (1996-97) I, l. 

Statens Bankinvesteringsfond, avkastning på bevilget kapital 
-se BANKER (1993 - 94) l, l; (1994-95) l, l ; (1995-96) I, 
2; (1996 - 97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
endr. i lov- se BANKER (1994- 95) IV, 2. 
salg av aksjer i Den norske Bank- se BANKER (1995-96) 
IIJ, 5. 
salg av aksjer i Den norske Bank og Kreditkassen - se 
BANKER (1995-96) Ill , 2. 
skattefritak for- se SKATTER (1995 - 96) IV, 4. 
utbytte- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
virksomhet- se BANKER (1993-94) Il, l ; (1994-95) Il, 
3; (1995-96) Il, 5; (1996-97) Il, l. 

Statens Banksikringsfond, aksjesalg - se ST ATSBUDSJET
TET (1995-96) I, 32. 
endr. i lov- se BANKER (1994- 95) IV, 2. 
forslag om reduksjon bifalt - se ST ATS BUDSJETTET 
(1993-94) Il , 7. 
konvertenng av lån til aksjer - se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 
salg av aksjer i Den norske Bank og Kreditkassen - se 
BANKER (1995-96) Ill, 2. 
skattefritak for - se SKATTER (1995 - 96) IV, 4. 
tilbakeføring av midler - se BANKER (1994-95) I, l og Il, 
2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27; (1996-97) I, 31 og Il, 28. 
virksomhet - se BANKER (1993-94) Il, l ; (1994-95) Il, 
3; (1995-96) Il, 5; (1996-97) Il, l. 

Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten, samlende 
organ for - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1995-96) 
Ill, l . 

Statens bygningstekniske etat, budsjett - se ST ATSEIEN
DOMMER (1993-94) I, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, 2; 
(1996-97) l, 2. 

Statens Datasentral A/S, aksjer i - se ST ATSADMINISTRA
SJON (1993-94) I, 3; (1994- 95) I, 3. 
budsjettendr. som følge av sammenslåing med Statsdata -
se STATSADMINISTRASJON (1993-94) Il, l. 
sammenslåing med Postens datasentral og overføring av 
eierinteresseforvaltning til Postverket - se ST A TSADMI
NISTRASJON (1994-95) Il, 2. 

Statens dyrehelsetilsyn, budsjett- se VETERINÆRVESEN 
(1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2; (1995-96) l, 2; (1996-97) 
l, 2. 

endr. budsjett- se VETERINÆRVESEN (1995-96) Il, l ; 
(1996- 97) Il, l. 

Statens ernæringsråd, budsjett - se FOLKEHELSE 
(1993-94) l , l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) l , l; (1996-97) I, 
l. 

Statens erstatningsansvar, budsjett - se RETTSVESEN 
(1993-94) l , l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l , 
l. 
endr. budsjett - se RETTSVESEN (1995-96) Il, 2; 
(1996-97) Il, 2. 

Statens fagtjeneste for landbruket, samordning med Norges 
landbrukshøgskole - se LANDBRUK (1993-94) I, l. 

Statens Fiskarbank, budsjett - se FISKERIER (1993-94) I, 2; 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) l, 2. 
endr. budsjett 1995- se FISKERIER (1995-96) Il, 3. 
endr. budsjett 1996, tilskudd til fiskebåtkontrakter m.v.- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
forslag om kontraktsramme sendt næringskomiteen - se 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) l, 2. 
forslag vedr. kontraktsramme- se FISKERIER (1995-96) 
I, 2. 
integrering i SND- se FISKERIER (1996-97) I, 4 og IV, 
2; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 34. 
melding om virksomheten- se FISKERIER (1993-94) Il, 
5; (1994-95) Il, 6. 
renten i- se STATSBANKER (1993-94) Ill, 2. 
rentenedsettelse- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 
12. 
utvidelse av kontraktsramme 1994 - se FISKERIER 
(1994-95) Il, 2. 

- valg til styret- se FISKERIER (1995-96) Il, 9. 
Statens fond for alkoholfrie hoteller, budsjett 1994 - se 

ALKOHOL (1993 - 94) l, 3. 
budsjett 1995 og endr. i forskrifter - se ALKOHOL 
(1994- 95) I, 2. 

Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringsste
der, budsjett 1996- se ALKOHOL (1995-96) I, 2 og 3; 
(1996-97) I, l. 

Statens forskningsstasjoner i landbruk, budsjett 1994 - se 
VITENSKAP (1993-94) I, l. 

Statens forurensningstilsyn, budsjett- se FORURENSNING 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
l; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) l, 32; (1996- 97) I, 31. 
endr. budsjett - se FORURENSNING (1993-94) Il , l ; 
(1994-95) 11, 2; (1996-97) Il , 4. 
endr. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
konsesjonssøknad om COrutslipp fra gasskraftverk - se 
FORURENSNING (1996-97) Ill, 22. 
oppfølging av konsesjonsbestemmelser for driften på 
Langøya- se FORURENSNING (1993-94) Ill, Il. 
overvåkingssystem for luftforurensning - se FORURENS
NING (1994-95) III, 25. 
støyforurensning fra bedrifter - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 15; (1995-96) Il, 4 . 
sur nedbør-overvåkning på Sørlandet - se FORURENS
NING (1994- 95) Ill, 8. 

Statens forvaltningstjeneste, budsjett - se STATSADMI
NISTRASJON (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) 
l, 3; (1996-97) l, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
31. 
endr. budsjett- se STATSADMINISTRASJON (1995-96) 
Il, 2; (1996-97) Il, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) 11, 
28. 
uoppgjorte reiseforskudd - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il, 3. 

Statens g1\rtner- og blomsterdekoratørskole, Vea- se VIDE
REGAENDE SKOLER (1993-94) I, l. 

Statens helsetilsyn, anbefaling av fluortabletter til barn - se 
HELSEVESEN (1995-96) Ill, 25. 
bruk av Ritalin til voksne med MBD - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill, 13. 
budsjett - se HELSEVESEN (1993-94) I, l og 2; 
(1994-95) I, l; (1995-96) I, l og 2; (1996-97) I, l. 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
innblanding fra departementet i faglig tilsynsfunksjon - se 
HELSEVESEN (1993-94) Ill, 15. 
klagebehandlingstiden i - se HELSEVESEN (1993-94) 
Ill, 22. 
mangelfull avstemming av regnskap - se RIKSREVISJO
NEN (1996-97) Il, 10. 
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tillatelse til å røyke marihuana i forskningsprosjekt - se 
HELSEVESEN (1995 - 96) Ill, 4. 
tolkning av abortloven mht. sykehusenes informasjonsad
~ang overfor abortsøkende - se SVANGERSKAP 
(1993-94) Ill, 7. 

Statens helseundersøkelser, budsjett - se FOLKEHELSE 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l. 

Statens informasjonstjeneste, budsjett - se ST A TSADMI
NISTRASJON (1993-94) l, 3; (1994-95) I, 3; (1995 - 96) 
I , 3; (1996-97) I, 3. 

Statens innkrevingssentral, budsjett - se RETTSVESEN 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se RETTSVESEN (1995-96) Il, 2; 
(1996-97) Il, 2. 
mangler ved registrering og rapportering- se RJKSREVI
SJONEN (1996-97) Il, 10. 
namsmyndighet for- se RETTSVESEN (1993-94) IV, 2 
og 5. 

Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, budsjett 
-se ALKOHOL (1993 - 94) I, 3; (1994-95) l, 2; (1995 - 96) 
l , 2; (1996- 97) I, l. 

Statens institutt for folkehelse, budsjett - se FOLKEHELSE 
(1993-94) l, l ; (1994- 95) I, l; (1995-96) I , l ; (1996- 97) I, 
l. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
Il, 28. 

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), budsjett - se 
FORBRUKERSAKER (1993-94) I, l ; (1994-95) l , l ; 
(1995 - 96) I, l ; (1996- 97) I , l. 
endr. budsjett 1996- se FORBRUKERSAKER (1996- 97) 
Il, 5. 
rapport om konkurranseforhold i dagligvarehandelen - se 
FORBRUKERSAKER (1996-97) Ill , l. 

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utvik
lingsland (NORFUND), budsjett 1996 - se UTVIK
LINGSHJELP (1996-97) Il, 3. 
lov om- se UTVIKLINGSHJELP (1996 - 97) IV, l. 

Statens jernbanetrafikkselskap, ny lov om - se JERNBANER 
(1996-97) IV, l. 

Statens kantiner, budsjett 1994- se FORSVAR (1993 - 94) I, l. 
innskuddskapital og åpningsbalanse for statsforetaket (for
slag bifalt)- se FORSVAR (1996- 97) I, l . 
konkurransevridning pga. subsidiering - se FORSVAR 
(1994-95) Ill, Il. 
omdanning til statsforetak - se FORSVAR (1995-96) Il, 
14. 
prisnivå i forhold til konkurrenter - se FORSVAR 
(1996- 97) Ill, 4. 
tilskudd til statsforetaket ( over~angsordning) - se ST A
TENS PERSONALPOLITIKK (1996- 97) I, l. 
vurdering av nye styrings- og organisasjonsformer - se 
FORSVAR (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l. 

Statens kartverk, budsjett- se KARTVERK (1993 - 94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett - se KARTVERK (1993-94) Il, l ; 
(1994-95) Il, l; (1995 - 96) Il, l og 2; STATSBUDSJET
TET (1996- 97) Il, 28. 
endr. budsjettforslag i forb. forvaltningsbedriftsformen- se 
KARTVERK (1993 - 94) I, 2. 
fastsettelse av kapitalbalanse- se KARTVERK (1994-95) 
I, 2. 
skrivefl\åte for stedsnavn- se KARTVERK (1994-95) Ill, 
2; SPRAK (1996-97) Ill, 4. 

Statens klinikk for narkomane, budsjett - se HELSEINSTI
TUSJONER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 

Statens Kornforretning, avslutning av egenkapital m.v. -se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) Il, l. 
budsjett- se LANDBRUKSPRODUKTER (1995-96) I, 2; 
(1996-97) I, 2. 
endr. budsjett 1996 - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Il, 3. 
gjenoppstått forvaltningsbedrift - se LANDBRUK 
(1994- 95) Il, 10. 
opphevelse av importmonopolet - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1994-95) IV, 2. 

Statens kunstfond, grundigere vurdering av forslaget om opp
rettelse (forslag bifalt) - se KUNST (1996-97) Il, l. 

Statens Landbruksbank, budsjett - se LANDBRUK 
(1993-94) l, 3; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 3; (1996-97) 
l , 3; STAtSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. i lov- se LANDBRUK (1993-94) IV, l. 
innlåns- og utlånssystem, omlegging - se ST ATSBAN
KER (1996-97) I, l. 
rentenedsettelse for lån til landbruksformål - se ST ATS
BUDSJEITET (1995-96) Il, 15. 
Statsbankutvalgets innstilling - se ST A TSBANKER 
(1995-96) I, l. 
virksomheten 1991 og 1992- se LANDBRUK (1994-95) 
Il, 2. 

Statens Iandbrukstilsyn, budsjett - se LANDBRUK 
(1993-94) l, 3; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 3; (1996- 97) 
I, 3. 

Statens legemiddelkontroll, budsjett - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
godkjenning av legemidler mot beinskjørhet - se HELSE
VESEN (1995-96) Ill, lO. 
reseptfritak for p-pillen Tetragynon - se HELSEVESEN 
(1995-96) III, 8. 

Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, bev. 1994- se 
HØGSKOLER (1993 - 94) l, l. 

Statens lånekasse for aviser, mnlemming i Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond- se STATSBANKER (1995-96) I, 
2. 
Statsbankutvalgets innstilling - se ST A TSBANKER 
(1995-96) I, l. 
tilbakeføring av kapital til staten og overføring av utlån til 
SND - se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 

Statens lånekasse for utdanning, anmodning om regelverks
forenkling samt forslag om lånerett for fjemundervisnings
studenter (bifalt) se STUDIEFINANSIERING 
(1995-96) I, l. 
anmodning vedr. lånerett for fjemundervisningsstudenter
se STUDIEFINANSIERING (1996 - 97) I, l. 
forenkling av regelverket - se STUDIEFINANSIERING 
(1996-97) Il, 2. 
forhold vedr.- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 
forslag om rentenedsettelse - se STUDIEFINANSIERING 
(1996- 97) Il, 3. 
nye stillingshjemler m.v. - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
regler for inndragning av stipend - se STUDIEFINANSI
ERING (1993 - 94) Ill, 2. 
rentenedsettelse - se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) I, 
34 og Il, 7. 
rett til lån for private flyskoler - se PRIVATSKOLER 
(1995-96) Ill, l. 
saldering 1997 - se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31 . 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om kunstfag i Storbritannia -
se (1996-97) Dok. 15, spm. 133. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri vedr. Janka Landro - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 126. 
statsbank utvalgets innstilling - se ST A TSBANKER 
(1995 - 96) l, l. 
stipend og lån til flyktninger fra Bosnia- se STUDIEFIN
ANSIERING (1993-94) Ill, 4. 
studie{>lasskvoter for østeuropeiske og afrikanske studenter 
finanstert av- se HØGRE UTDANNING (1993-94) Ill , 5. 
studiestøtte til privatister - se STUDIEFINANSIERING 
(1994- 95) Il, l. 
tapene i- se STATSBANKER (1994-95) l, l. 

Statens medieforvaltning- se KRINGKASTING (1996-97) 
Il, l. 
historisk nærkringkastingsoversikt og evaluering av sam
sendinger - se KRINGKASTING (1994- 95) Il, 2. 
lokal-TV -selskapers videreformidling av kommersielle 
satellittsendinger- se KRINGKASTING (1994- 95) Ill , 3. 
nærradiosamsendinger og -programprofiler - se KRING
KASTING (1995-96) Il, 2. 
opprettelse av - se KRINGKASTING (1993-94) IV, l. 
svartsladding av erotisk film og EØS-avtalens bestemmel
ser- se KRINGKASTING (1993-94) Ill, 5. 

Statens Miljøfond, forslag om opprettelse av et - se MILJØ
VERN (1995 - 96) Il, 8. 

Statens naturoppsyn, opprettelse av l O stillinger - se ST ATS
BUDSJEITET (1996- 97) Il, 28. 

Statens naturskadefond, budsjett - se NATURSKADER 
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(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
emir. budsjett 1995 (bev. tilknyttet flom på Østlandet)- se 
NATURSKADER (1995-96) Il, l. 
erstatninger etter flomskader på Østlandet - se NATUR
SKADER (1994-95) Il, 2 og 3. 
sikring av boligområder i Talvik mot kvikkleire - se 
NATURSKADER (1995 - 96) Ill, 3. 
skredsikring- se NATURSKADER (1994-95) Il, l. 

Statens nærings- o~ distriktsutviklingfond (SND), - avslag 
på søknad fra Vtking Verftet NS om tilskudd- se INDU
STRIUTBYGGING (1993-94) Ill, Il. 
betaling av private aksjer i Industribanken - se INDU
STRIUTBYGGING (1993-94) 11, 2. 
bev. til omstillingstiltak for landbruksbasert næringsmid
delindustri - se LANDBRUK (1994-95) Il, l. 
bevilgning til utredning om alligatoroppdrett- se INDU
STRIUTBYGGING (1993-94) Ill, lO. 
budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l og 2; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 
dekning av tap - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) 
Il, 3. 
endr. budsjett- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Il, 
l; (1994-95) Il, l og 2; (1995-96) Il, 3 og 5; (1996-97) Il, 
2. 
endr. i lov om- se RETTSVESEN (1996- 97) IV, 4. 
engasjement i 3 H Vacuum AS og styrking av egenkapital
divisjonen- se INDUSTRIUTBYGGING (1994 - 95) Ill, 
8. 
engasjement i Norgesbuss In vest AS - se INDUSTRIUT
BYGGING (1996-97) Ill, 9. 
EUs vurdering av låne- og tilskuddsordninger- se INDU
STRIUTBYGGING (1996-97) Ill, 6. 
fiskebåtfinansiering innen - se VERFTSINDUSTRI 
(1996-97) Il, 2. 
fordeling av midler mellom sentrale strøk og distriktene -
se INDUSTRIUTBYGGING (1994-95) Ill, 5. 
forholdet til offentlighetsloven - se INDUSTRIUTBYG
GING (1996- 97) Ill, l. 
forslag om at offentlighetsloven skal gjelde for - se INDU
STRIUTBYGGING (1994-95) Il, 5. 
gjeldsordning med Notabene Music Company ANS - se 
RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 3. 
grunnfinansieringslån, forslag om rammereduksjon (bifalt) 
-se STATSBANKER (1996-97) I, l. 
grunnfinansieringsordningen, budsjett 1997 - se STATS
BANKER (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
grunnfinansieringsordningen, endr. budsjett 1997 - se IN
DUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, 5. 
grunnfinansieringsordningen, erstatning med lavrisikoord
ning (forslag bifalt) - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1996-97) U, 6. 
hjørnesteinsbedrifter - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1996-97) Il, 4 . 
integrering av Statens Fiskarbank - se FISKERIER 
(1996-97) I, 4 og IV, 2. 
interp. om- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Il, 4. 
interpellasjon om - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Il, 2 . 
investering i Norway Seafoods - se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) Ill, l og 8. 
investeringstilskuddsordning for sentrale strøk - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 34. 
krav til støtte fra egenkapitaldivisjonen - se INDU
STRIUTBYGGING (1993 - 94) Ill, l. 
lønn til direktør for - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Ill, 11. 
lønnstillegg til direktøren i - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1994-95) Ill, lO. 
lån og tilskudd til Andøya Rakettskytefelt - se RIKSREVI
SJONEN (1994-95) Il, 6. 
medvirkning til eierkonsentrasjon m.v. - se INDU
STRIUTBYGGING (1996-97) Ill, 2. 
melding med evaluering av virksomheten (forslag bifalt)
se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
melding med evaluering av virksomheten - se INDU
STRIUTBYGGING (1996-97) Il, 6. 
nedjustering av lån 1993- se STATSBANKER(l993-94) 
Il, l. 

nye grenser for distriktspolitisk virkeområde - se DIST
RIKTSUTBYGGING (1993-94) Ill, 5. 
næringspolitisk redegjørelse - se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) Il, l. 
omstillingstiltak i næringsmiddelindustrien - se INDU
STRIUTBYGGING (1994-95) Ill, 2; (1995-96) Ill, 4; 
STATSBUDSJETTET (1993-94) Il, 7. 
organiseringen på regionalt plan - se INDUSTRIUTBYG
GING (1993-94) Ill, 3. 
proposisjon om organisering av - se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) Ill, 3. 
regional organisering - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1994- 95) Il, 4. 
regional- og distriktspolitisk redegjørelse og forslag vedr.
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, l. 
regionale utviklingsprogram - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1996-97) Il, 3. 
risikolåneordning - se RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 
10. 
salg av bedriften Nespo AS i Mosjøen- se INDUSTRIUT
BYGGING (1994-95) Ill, 7. 
samling av konsumrnelkproduksjonen i Sogn og Fjordane
se INDUSTRIUTBYGGING (1994 - 95) Ill, 9. 
skriv fra Møre og Romsdal fylkeskommune vedr. forvalt
ningen av - se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) Il, 9. 
støtte til bladet TV Film i Oslo - se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) lll, 5. 
støtte til flytting av produksjonen til Nobø Tipro AS - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill, 5. 
støtte til Levahn Industrier - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Ill, 10. 
støtte til Mehamn og Lysøysund- se INDUSTRIUTBYG
GING (1995-96) Ill, 6. 
støtte til nettverk av fire store bussoperatører- se REISE
LIVSNÆRING (1993-94) Ill, 3. 
støtte til private helsetilbud- se INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) Ill, 2 og 7. 
sysselssettingsmål for virksomhet - se INDUSTRIUT
BYGGING (1995-96) Ill, 9. 
utenlandske investeringer i Norge - se INDUSTRIUT
BYGGING (1994-95) Ill, 4. 
uttalelse fra Oppland fylkesting om organisering av ytre 
apparat- se INDUSTRIUTBYGGING (1994-95) Il, 3. 
vtdereføring av regionsatsingsprogram for lokal næringsut
vikling- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill, 9. 
virkeområde, utvidelse til rederidrift med NOR-skip- se 
SJØFART (1995-96) Il, 3. 

Statens næringsmiddeltilsyn, budsjett - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) l, 
2 og 3; (1996-97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 
31. 
endr. budsjett 1996 - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) Il, 3. 
kontroll med kjøttvarer fra Norden - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995-96) Ill, 2. 
oppsigelse av avtale med regionale næringslaboratorier -
se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) Ill, 17. 
styrking av tilsyns- og kontrollapparat - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994-95) IV, l. 

Statens Pensjonskasse, aldersgrenser for offentlige tjeneste
menn- se STATENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) 
Il, 5. 
budsjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
endr. av medlemskap i - se ST ATENS PERSONALPOLI
TIKK (1994-95) Il, 3. 
endr. budsjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993 - 94) Il, l; (1995-96) Il, 4. 
endr. i lov - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1996-97) IV, 2; TRYGDER (1996-97) IV, 5. 
forsinket pensjonsutbetaling- se ST ATENS PERSONAL
POLITIKK (1996-97) Ill, 2. 
medlemskap i - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993 - 94) Il, 4. 
pensjonsutbetalinger, reduksjon av feilprosent og saksres
tanser- se ST ATENS PERSONALPOLITIKK (1995 -96) 
I, l. 
pensjonsutbetalinger, reduksjon av feilprosent og anmod
ning vedr. renter på etterbetaling- se ST ATENS PERSO
NALPOLITIKK (1996-97) I, l. 
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renter på etterbetalt pensjon- se ST ATENS PERSONAL
POLITIKK (1995-96) Ill, 4; (1996-97) Ill, l. 
saksbehandlingsstatus for etterbetaling til enker- se ST A
TENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) III, 6. 

STATENS PERSONALPOLITIKK . ....... 624 
Statens petroleumsfond, avsetning til - se ST A TSBUDSJET

TET (1996-97) I , 2. 
bruk av - se OLJE (1996-97) Ill, l. 
budsjett - se OLJE (1993 - 94) Il, 3; (1994-95) l, 3; 
STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett- se OLJE (1993-94) Il, l; (1994-95) 11, l; 
(1995-96) Il, 2; (1996- 97) Il, l; STATSBUDSJETTET 
(1995 - 96) 11, 15. 
endr. i lov om- se OLJE (1996-97) IV, 2. 
forslag om beregninger over formueverdi og størrelse fram 
til år 2030 (bifalt) - se STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
Il, 19. 
forvaltning av- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
retningslinjene for- se STATSBUDSJETTET (1994- 95) 
l, 30; (1995-96) I, 34; (1996-97) I, 34. 
retningslinjer for og avsetning til - se ST ATSBUDSJET
TET (1995-96) I, 2. 

Statens plantevern, budsjett 1994 - se LANDBRUK 
(1993-94) I, l. 

Statens postselskap, ny lov om- se POST (1996- 97) IV, 2. 
Statens Pristilsyn, nedleggelse av distriktskontor i Drammen -

se PRISER (1993 - 94) Ill , 5. 
Statens reseptarskole, oppheving av lov om - se HØGRE 

UTDANNING (1994-95) IV, l. 
Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, budsjett - se 

VOKSENOPPLÆRING (1993-94) I, l ; (1995-96) l, l; 
(1996-97) I, l. 

Statens rettstoksikologiske institutt, budsjett - se HELSEIN
STITUSJONER (1993-94) I, l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) 
I, l; (1996-97) I, l. 

Statens samiske videregående skoler, budsjett 1994 - se 
SAMER (1993 - 94) I, 2. 
forslag om bev. til nybygg sendt Regjeringen- se STATS
EIENDOMMER (1993-94) I, 2. 

Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, budsjett - se 
HELSEINSTITUSJONER (1993 - 94) I, l; (1994-95) I, l ; 
(1995 - 96) I, l og 2; (1996-97) I, l. 
konstitusjonelle antegnelser 1992- se RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, l. 
overdragelse til Oslo kommune - se HELSEVESEN 
(1996-97) Il, 20. 

Statens senter for epilepsi, budsjett - se HELSEINSTITUSJO
NER (1993-94) l, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996- 97) I, l. 

Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), oversikt over 
stillinger i staten - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
3; (1994-95) l, 3; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3. 

Statens skogfrøverk, overdragelse til Det Norske Skogselskap 
-se SKOGBRUK (1995-96) l, l og 2. 

Statens skogskole, Nissedal, nedfeggelse av- se STATSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 

Statens skogskole Osen, nedleggelse - se ST A TSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
overføring av bygningsmasse m. v. til kommunen - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Statens strålevern, budsjett- se FOLKEHELSE (1993-94) l, 
l ; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l og 2; (1996-97) I, l. 

Statens teleforvaltning, bruk av eksterne konsulenter - se 
RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 9. 
budsjett- se TELEKOMMUNIKASJONER (1993-94) I, 
l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, l. 
henst. om tiltak for nødvendig opprustning m.v. - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994-95) Il, 8. 
lov om telekommunikasjoner- se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1994-95) IV, l. 
og Telenor AS under to ulike departementer, forslag om 
konsekvensutredning - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1994-95) Il , 7. 
Telenor-støtte til forskerkonferanse - se JERNBANER 
(1996-97) Ill, 17. 
videreføring av reguleringsfondsordningen - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1993-94) Il, 2. 
vurderinger vedr. nærkringkasting- se KRINGKASTING 
(1994-95) Il , 2. 

Statens teleforvaltningsråd, budsjett 1994 - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1993-94) I, l. 

Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL), budsjett 
1994 og navneskifte til Statens Iandbrukstilsyn- se LAND
BRUK (1993-94) I, 3. 

Statens tobakkskaderåd, budsjett - se FOLKEHELSE 
(1993-94) l , l ; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l; (1996-97) I, 
l og 2. 

Statens utdanningskontorer, budsjett - se UTDANNING 
(1993-94) I, l; (1994- 95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 
ulikheter i utdanningssystemet - se UTDANNING 
(1996-97) Ill, 9. 

Statens veganlegg, budsjett - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31; VEGVESEN (1994- 95) I, l ; (1995-96) I, 
l ; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1996- se VEGVESEN (1996-97) Il, 3. 
redusert budsjett 1994 som følge av budsjettforlik - se 
VEGVESEN (1993 - 94) I, l. 
saldering 1994- se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
34. 

Statens vegvesen, investering i nytt datasystem - se VEGVE
SEN (1995 - 96) Ill , 2. 
konkurransevridning i favør av egenregivirksomhet pga. 
momsfritak- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 3. 
konstitusjonelle antegnelser - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 12; (1995 - 96) Il, 3; (1996-97) Il, 9. 
nytt overordnet styringssystem - se VEGVESEN 
(1993 - 94) Il, 4; (1996-97) Il, 9. 

Statens veiledningskontor for oppfinnere, budsjett - se 
VITENSKAP (1993 - 94) I, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 
3; (1996-97) I, 2. 

Statens veterinære felttjeneste - se Statens dyrehelsetilsyn. 
Statens veterinære laboratorier, budsjett 1997- se VETERI

NÆR VESEN (1996-97) I, 2. 
endr. budsjett 1996- se VETERINÆRVESEN (1996-97) 
Il, l . 

Statens veterinære laboratorietjenester (SVL), budsjett - se 
VETERINÆRVESEN (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, 2. 
omorganisering innenfor landbruksforskningen - se 
VETERINÆRVESEN (1995-96) l, 3. 
organisering som forvaltningsorgan - se VETERINÆR
VESEN (1995-96) Il, 2. 

Statistikk over fordeling av formue og inntekt mellom kvinner 
og menn- se STATSBUDSJETTET (1993-94) 11, 7. 

Statistikkloven, namsmyndighet for Statens innkrevingssentral 
-se STATSADMINISTRASJON (1993 - 94) IV, l. 

Statistisk sentralbyrå, budsjett - se ST ATSADMINISTRA
SJON (1993-94) l, 3; (1994-95) I, 3; (1995-96) I, 3; 
(1996-97) I, 3. 
endr. budsjett- se STATSADMINISTRASJON (1993 - 94) 
Il, 2; (1994- 95) Il, l; (1995-96) Il, l; (1996-97) Il, 3. 
tiltak mot skjemaveldet - se ST A TSFORV AL TNING 
(1993-94) Il, 3. 

Statkorn, budsjett - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 
fremtidig organisering som statsaksjeselskap - se LAND
BRUK (1993 - 94) Il, l. 
import av korn fra Sudan - se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) Ill, 5 og 6. 
justering av driftsresultat 1993 - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1994-95) 11, l. 
omdanning av forretningsdelen til statseid aksjeselskap 
se LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) l, 2. 
organisering som statsaksjeselskap - se LANDBRUK 
(1994-95) Il, 10. 
selskapsmessig gjennomgang av konsernet - se LAND
BRUK (1995-96) Il, 8. 

Statkorn Holding AS, aksjesalg (forslag bifalt)- se STATS
BUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 
anmerkning fra Riksrevisjonen tilknyttet salg av varelager 
-se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) I, 2. 
budsjett 1996 - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1995 - 96) I, 2 og 3. 
eierkonsentrasjon i matmelmarkedet - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995 - 96) Ill, 3. 
ekstraordinær låninnbetaling m.v. - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995-96) Il, l. 
konstitusjonell kontroll - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996- 97) Il, 8. 
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konstitusjonelle antegnelser til prisutjevning på kraftfor -
se RIKSREVISJONEN (1996-97) 11, 13. 
utbytte- se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
utbytte og avdrag - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 
32. 

Statkraft, avslutning av forvaltningsbedriften - se ELEKTRI
SITET (1993-94) Il, 2. 
forsikringsteknisk undersøkelse for pensjonsordning - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1993 - 94) Il, 4. 
forslag om omorganiseringsprosessen - se ELEKTRISI
TET (1993-94) 11, 6. 
inntjening versus kraftpriser til industrien - se ELEKTRI
SITET (1996-97) Ill, 8. 

Statkraft Anlegg AlS, innlemming i Statens Pensjonskasse- se 
ST ATENS PERSONALPOLITIKK (1994- 95) Il, 3. 

Statkraft Engineering, aksjeoppkjøp i ingeniørselskapet Grø
ner Holdmg- se ELEKTRISITET (1996-97) Ill, 4. 
- innlemmmg i Statens Pensjonskasse - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Statkraft SF, aksjekjøp i Sydkraft - se ELEKTRISITET 
(1995-96) Ill, 4. 
avdrag- se ELEKTRISITET (1994- 95) I, l; (1995-96) I, 
2 og Il, 2; (1996-97) I, 2. 
budsjett 1994 - se ELEKTRISITET (1993 - 94) I, 2 og 3. 
ev. medeierskap for fylkeskommunene i utbygging i Joste
dalen og i Saltfjefl/Svartisen - se ELEKTRISITET 
(1995-96) l, 2. 
hjemmel for omorganisering av - se ELEKTRISITET 
(1993-94) Ill, 7. 
informasjon om omorganisering til Tokke, Tinn og Vinje
se ELEKTRISITET (1993-94) III, 9. 
kompensasjon til Nesset kommune for mindre-utslipp fra 
Mardalsfossen- se ELEKTRISITET (1996-97) Il, 9. 
konvertering av lån til egenkapital -se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 10. 
låne- og garantiramme, utvidelse - se ST A TSBUDSJET
TET (1995-96) Il, 15. 
mulig bemanningsreduksjon ved anlegg i Glomfjord - se 
ELEKTRISITET (1993-94) Ill, 6 og 12. o 

nedjustering av renteinntekter 1993 - se ST A TSLAN 
(1993-94) Il, l. 
reforhandlet ELSAM-avtale - se ELEKTRISITET 
(1994-95) Il, 4. o 

renter av lån- se STATSLAN (1994-95) Il, l; (1995 - 96) 
Il , 3. 
tap for bl.a. Hemnes kommune pga. omorganisering av- se 
ELEKTRISITET (1993 - 94) Ill, 13. 
tilbakeføring av renter - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 
videreføring av medlemskap i Statens Pensjonskasse - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1~94-95) Il, 3. 
økt inntektsanslag 1994- se STATSLAN (1993-94) l, 2. 

Statlige utvalg, styrer og råd 1993 -se DEPARTEMENTER 
(1993-94) Il, 8. 

Statnett SF, budsjett - se ELEKTRISITET (1993 - 94) l, 2; 
(1994-95) l, l; (1995- 96) I, 2; (1996-97) I, 2. STATS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
endr. budsjett - se ELEKTRISITET (1994-95) Il, l; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. o 

nedjustering av renteinntekter 1993 - se STATSLAN 
(1993-94) 11, l. o 

renter av fån- se STATSLAN (1994-95) Il, l. 
retningslinjer for organisering av tungtransportvirksomhet 
- se RIKSREVISJONEN (1995-96) 11, 3. 
sluttoppgjør med staten vedr. utenlandshandelen med kraft 
-se ELEKTRISITET (1994-95) Il, 4. 
tungtransportberedskap se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 
utbygging av alternativt telenett- se TELEKOMMUNI
KASJONER (1995-96) Ill, 3. 
utmelding av Statens Pensjonskasse- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Statoil, kjøp av selskaper i Tyrkia - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Ill, 12. 

- reduksjon av bensinpriser i Sør-Norge- se DEN NORSKE 
STATS OLJESELSKAP AS (1995-96) Ill, l. 

- se for øvrig DEN NORSKE STATS OLJESELS~P. 
Statpipe, vederlagsfri overføring av eiendomsrett fra Asgard -

se OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 5. 
Statpipe-ledningen, endring i skattereglene for gass gjennom -

se BEDRIFTSBESKATNING (1994- 95) Ill, l. 

STATSADMINISTRASJON ............... 629 
Statsadvokatembetene, 13 nye stillinger i forbindelse med to

instansrefonnen- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1994- 95) 101. 
2 nye stillinge~ i forbindelse med to-instansrefonnen - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) I, l. 
ledelsesutviklingsprogram - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1993 - 94) I, l. 

Statsaksjeselskap, omdanning av NRK til -se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1994-95) Ill, l. 
omdanning av Televerket - se TELEVERKET (1993 - 94) 
IV, l. 

Statsallmenninger, forslag om adgang til jakt (bifalt)- seNA
TURVERN (1994-95) I, l. 
pris på småviltjaktkort i- se NATURVERN (1995-96) Ill, 
17. 

Statsannonsering, pressestøtteregler og politikken for - se 
STATSADMINISTRASJON (1993-94) Ill, 2. 

Statsbanene, antegnelser vedr. -se JERNBANER (1994-95) 
Il, 2. 
budsjett- se JERNBANER (1993-94) I, 1; (1994-95) l, 1; 
(1995 - 96) l, l og 2; (1996-97) I, 1; STATSBUDSJETTET 
(1995- 96) l, 32. 
endr. budsjett - se JERNBANER (1995-96) Il , l; 
(1996- 97) Il, 4 og 7. 
endr. budsjett 1995 (hev. tilknyttet flom på Østlandet) - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 3. 
endr. budsjett 1995, innsparingstiltak m.v. - se JERN
BANER (1994-95) Il, 3. 
forbindelsesspor Hovedbanen-Gardermobanen- se JERN
BANER (1996- 97) Il, 9. 
forslag om modemiseringsplan for en forbrukerorientert 
jernbane- se JERNBANER (1994- 95) 11, 4. 
salg av aksjer i Narvesen AS- se JERNBANER (1995 - 96) 
11, 2. 
sammenfall av topplederfunksjoner - se JERNBANER 
(1996- 97) Ill , lO og 17. 

Statsbanenes trafikkdel, reduksjon i kjørevegsavgift - se 
STATSBUDSJETTET (1994 - 95) I, 27. 
redusert budsjett 1995 - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Statsbankenes rolle, utvalg til å utrede - se ST A TSBUDSJET
TET (1993 - 94) Il, 7. 

ST A TSBANKER 632 
Statsbankopplegget 1995 - se ST A TSBUDSJETTET 

(1994-95) I, 27. 
Statsbankrenter, nedsettelse av - se ST A TSBUDSJETTET 

(1993-94) l, 34. 
Statsbankutvalget, innstilling fra - se DEN NORSKE ST ATS 

HUSBANK (1995-96) Il, 1; STATSBANKER (1995-96) 
l, l. 

STATSBEDRIFTER ...................... 635 
Statsbedrifter, forslag fra H om salg ikke bifalt - se STATS

BUDSJETTET (1994-95) I, 3; (1995-96) l, 3. 
Statsborgerskap for flyktningbarn født i Norge, forslag vedr. 

se STATSFORVALTNING (1995-96) Il, 3. 

STATSBUDSJETTET ..................... 639 
Statsbygg, budsjett - se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 

32; (1996-97) I, 31; STATSEIENDOMMER (1994-95) I, 
2; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 1. 
endr. budsjett- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; 
(1996-97) Il, 28; STATSEIENDOMMER (1994- 95) Il, l; 
(1995 - 96) Il, 3; (1996-97) Il, l. 
frister for anbudsregning og byggetider- se STATSEIEN
DOMMER (1996-97) 111, 5. 
fullmakter vedr. eiendommer i Pilestredet og vegløsninger 
i Blindern-/Gaustad-området i Oslo - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) 11, 15. 
konstitusjonelle antegnelser til byggeprosjekter- se RIKS
REVISJONEN (1993-94) Il, l. 
nybygg på Tullinløkka - se ST A TSEIENDOMMER 
(1996-97) Ill, 2. 
prosjekteringsmøter om Helgeland politikammer - se 
ST ATSEIENDOMMER (1994- 95) Ill, 3. 
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trafikkløsninger tilknyttet det nye Rikshospitalet - se 
STATSEIENDOMMER (1996-97) Ill, 6. 

Statsdata, budsjettendr. som følge av sammenslåing med Sta
tens Datasentral - se STATSADMINISTRASJON 
(1993-94) Il, l. 

STATSEIENDOMMER ................... 658 
Statseiendommer, forslag om salg ikke bifalt - se ST A IS

BUDSJETTET (1994- 95) I, 3. 
Statsfinanser, grunnlovsforslag om balansering av utgifter og 

inntekter- se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 8. 
Statsforetak, forslag om gyldighet for offentlighetsloven - se 

STATSBEDRIFTER (1995-96) IV, l. 
hjemmel for omorganisering av Statkraft SF - se ST ATS-
BEDRIFTER (1993-94) Ill, l. . 
nedjustering av renteinntekter 1993 - se ST ATSLAN 
(1993-94) Il, l. 
omdanning av Statens kantiner til - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 14. • 
renter av lån til - se STATSLAN (1993-94) I, l; 
(1994- 95) l, l; (1995-96) I, l, 2 og 3; (1996-97) I, l og Il, 
2. 

Statsforetaksloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

STATSFORFATNING ..................... 661 

STATSFORVALTNING ................... 663 
Statsforvaltning, regional - se LOKALFORVALTNING 

(1995 - 96) Il, 12. 
Statsgarantier 1997 - se ST A TSBUDSJETTET (1996- 97) I, 

3. 
eksport, budsjett- se UTENRIKSHANDEL (1993-94) I, 
l; (1994-95) l, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 2. 
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt - se ST ATSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 
internasjonal prioriteringskonferanse i helsetjenesten - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) l, 27. 
kunstutstillinger m. v. - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) I, 27; UTENRIKSSAKER (1994-95) I, l; 
(1995 - 96) l, l; (1996-97) l, l. 
lønnskrav ved konkurs, budsjett- se LØNN (1993-94) l, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, l ; STATS
BUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
lønnskrav ved konkurs, endr. budsjett 1995 - se LØNN 
(1995 - 96) 11, 3. 
næ~ngslivet i u-Jan?- se UTVIKLI~GSHJELP (1993-94) 
I, 2, (1994-95) I, l, (1995 - 96) l, l, (1996-97) I, l. 
Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltningen av - se 
RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 12. 
tapsavsetninger og garanti ansvar - se ST A TSBUDSJET
TET (1993 - 94) l, 8; (1994-95) I, 13; (1995-96) I, 22; 
(1996-97) I, 23. 
til bedrifter ved etablering på Cuba- se UTENRIKSHAN
DEL (1995-96) lll, 11. 
utenlandsutstillinger - se KUNST (1993-94) I, 3; 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 3; STATS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
utstillinger av arbeider av Munch og Thaulow og Vinter
landsutstillingen- se UTENRIKSSAKER (1993-94) I, l. 

Statsgjeld, budsj~tt - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 
32; STATSLAN (1993 - 94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) 
l, l; (1996- 97) I, l. 

Statskassen, renter av kontantbeholdning og andre fordringer
se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 8; (1994-95) I, 13; 
(1995 - 96) I, 22; (1996-97) I, 23. 

Statskirkeordningen, forslag om opphevelse- se DEN NORS
KE KlRKE (1993 - 94) Il, 3. 
forslag om å utrede opphevelse av - se DEN NORSKE 
KlRKE (1995-96) Il, 2. 

ST A TSLÅN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 
Statskog SF, avslag på søknad om oppføring av gjeterbu i Hem

nes kommune- se NATURVERN (1995 - 96) Ill, 8. 
budsjett- se SKOGBRUK (1993-94) l, l; (1994-95) l, l; 
(1995-96) l, l; (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 

bygslingskontrakter for hyttetomter - se SKOGBRUK 
(1996-97) Ill, 6. 
endr. budsjett - se SKOGBRUK (1995-96) Il, l; 
(1996-97) Il, l. 
forslag vedr. arealer til makeskifte ved barskogvern (bifalt) 
-se SKOGBRUK (1995-96) Il, 3. 
informasjonsunnlatelse overfor Sametinget ved prospekte
ringstillatelser angjeldende Finnmark - se BERGVERK 
(1993-94) Ill, 2. 
innlemming i Statens Pensjonskasse- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 
makeskifte for grunneiere i Amot pga. relokalisering av 
forsvarsenheter- se FORSVAR (1993-94) Ill, 3. 
makeskifte for grunneiere på Gardermoen - se SKOG
BRUK (1996-97) Ill, 4. 
makeskifte for grunneiere på Gardermoen, skr.spm. fra Eva 
R. Finstad- se (1996-97) Dok. 15, spm. 120. 
oppkjøp av fjellstuer- se SKOGBRUK (1994-95) Ill, 4. 
overføring av statens grunn i Finnmark til - se SKOG
BRUK (1996-97) Ill, 5. 
riving og sikring av gruve på Hjerkinn - se SKOGBRUK 
(1995-96) Ill, 4. 
tillatelse til prospektering i Finnmark - se BERGVERK 
(1993-94) Ill, 4 og 5. 

Statskonsult, budsjettendr. som følge av sammenslåing av Sta
tens Datasentral og Statsdata- se STATSADMINISTRA
SJON (1993 - 94) Il, l. 
Direktoratet for forvaltningsutvikling, budsjett - se 
STATSADMINISTRASJON (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 
3; (1995-96) I, 3; (1996- 97) I, 3. 
rapport om privatskoler- se PRIVATSKOLER (1995 -96) 
Ill, 2 og 3. 

Statslån, oversikt over innenlandske og utenlandske - se KRE
DITTPOLITIKK (1993-94) Il, l; (1994-95) U, 2; 
(1995-96) Il, 2; (1996- 97) Il, l. 

Statsministerens kontor, beskatning av dekning av drosjebruk 
mellom arbeidssted og hjemsted - se REGJERINGEN 
(1995-96) Ill, l. 
budsjett- se REGJERINGEN (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 
2; (1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 
endr. budsjett - se REGJERINGEN (1996-97) Il, 15; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
fullmakt vedr. sikkerhetstiltak for Regjeringens medlem
mer- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
sammenslåing av trontalen og rikets beretning- se REGJE
RINGEN (1996-97) Ill, 12. 

Statsregnskapene 1988-92, gjennomgåelse av antegnelser 
destdert «Til observasjon» - se ST A IS BUDSJETTET 
(1994-95) Il, lO. 
1988-93, gjennomgåelse av antegnelser desidert «Til 
observasjon» - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 8. 
1989-94, gjennomgåelse av antegnelser desidert «Til 
observasjon))- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 24. 

Statsregnskapet, konstitusjonelle antegnelser - se ST A IS
BUDSJETTET (1994-95) Il, 9; (1995-96) Il, 11; 
(1996-97) Il, 25. 
manglende utnyttelse av gitte bevilgninger - se ST ATS~ 
BUDSJETTET (1996-97) Il, 22. 

Statsrådet, budsjett - se REGJERINGEN (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996- 97) I, 2. 
endr. budsjett 1996- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 15. 
fordeling av departementer - se REGJERINGEN 
(1996- 97) Il, 5 og 11. 

Statssekretærer, skifte av- se REGJERINGEN (1995-96) Il, 
6; (1996-97) Il, 14, 17 og 21. 
utnevnelse av - se REGJERINGEN (1993-94) Il, 5; 
(1996-97) Il, 6, 8 og Il. 
utnevnelse av embetsmenn til - se REGJERINGEN 
(1996-97) Il, 19. 

Statsskoger, salg til bønder- se LANDBRUK (1993-94) Ill, 4. 
Statsstipendiatordningen, skr.spm. fra Solveig Sollie - se 

(1996-97) Dok. 15, spm. 154. 
Stattre AlS, nedskriving av aksjekapital - se STA TSBUD

SJETTET (1994-95) 11, 12. 
Stavanger, dobbeltsporet jernbane til Sandnes - se JERN

BANER (1993-94) Ill, 8. 
lokalisering av INTSOK-sekretariat - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Ill, 7. 
nedlegging av postkontorer- se POST (1994-95) Ill, l. 
støyforurensning fra bedrifter - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 15. 
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ytre organisering av domstolen i - se DOMSTOLER 
(1995-96) Ill, l. 

Stavanger Domkirke, hev. til utbedringsarbeider - se DEN 
NORSKE KIRKE (1996-97) l, l. 

Stavanger havn, dispensasjon fra forskrifter om losplikt og los
gebyr- se HAVNEVESEN (1994-95) Ill, 2. 

Stavanger kommune, barnehageplasser og kontantstøtteord
ning- se BARNEHAGER (1996- 97) Ill, 3. 
deltakelse i prosjektet «Bærekraftige lokalsamfunn» - se 
MILJØVERN (1995 - 96) Ill, 4. 
levekår og boforhold - se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
omgjøring av sosialhjelpsvedtak i - se SOSIAL VESEN 
(1996- 97) Ill, 4. 
overvåkingssystem for luftforurensning - se FORURENS
NING (1994-95) Ill, 25. 
sender brev vedr. rammevilkår for norsk industri - se 
KOMMUNER (1995-96) Il, 25. 

Stavern, betinget tilskuddstilsagn for utgifter ved Det nasjonale 
aldershjem for sjømenn- se ELDREOMSORG (1996-97) 
l, l. 
garanti for utgifter ved Det nasjonale aldershjem for sjø
menn - se ELDREOMSORG (1993-94) I, l; (1994- 95) I, 
l ; (1995 - 96) I, l. 

Stavkirker, brannsikring av- se KUL TUR VERN (1993-94) l, 
2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; (1996- 97) l, 2; STATS
BUDSJETTET (1993-94) Il, 7; (1994-95) Il, 12. 

Stedlige representanter, budsjett 1994 - se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) I, 2. 

Stedlige representasjoner, budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1994-95) l, l; (1995 - 96) l, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett- se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) Il, l; 
(1995-96) Il, 2. 

Stedsnavp, lokalsamfunns innflytelse på skrivemåte - se 
SPRAK (1994-95) Ill, l. 

Steigen kommunestyre sender uttalelse vedr. Rattsø-utvalgets 
innstilling - se KOMMUNER (1995-96) Il, 6. 

Steine-utvalget, organisering og ledelse i sykehus - se SYKE
HUS (1995- 96) Il, 9; (1996-97) Il, 4. 

Steinerhøgskolen, tilskudds prosent, økning - se PRIVAT
SKOLER (1996-97) I, l. 

Steinerskoler, endr. i tidligere vedtak om innlemming i Statens 
Pensjonskasse for videregående trinn i Vestfold- se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 
likebehandling mht. tilskudd - se PRIVATSKOLER 
(1995 - 96) l, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 
satser for tilskudd- se PRIVATSKOLER (1994-95) Ill, 5. 

Steinkjer, omplassering av ansatte ved nedleggelse av Infante
riets øvingsavdeling Ill- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1993 - 94) Ill, 5. 

Stensrud, Mats, utvalgsleder - se UNGDOMSARBEID 
(1996- 97) 11, 8. 

Stensrud-utvalget, statsstøtte til barne- og ungdomsorganisa
sjoner- se UNGDOMSARBEID (1996-97) Ill, l. 

Sterilisering av kvinner ved kirurgiske poliklinikker- se HEL
SEVESEN (1996-97) IV, 5 og 6. 
av omstreifere, åpning av arkiver - se PERSONVERN 
(1994- 95) Ill, 4. 
rett til sykepenger- se TRYGDER (1996-97) IV, 2 og 4. 

Stiftelsen Bl, anmodning om vurdering av rolle i utdannings
systemet- se PRIVATSKOLER (1995-96) l, l. 
søknad om status som vitenskapelig høgskole m. v. - se 
UNIVERSITET (1996-97) Il, 3. 
tilskudd- se PRIVATSKOLER (1993-94) l, l ; (1994-95) 
I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 

Stiftelsen for helsetjenesteforskning ved Sentralsykehuset i 
Akershus, innlemming i Statens Pensjonskasse - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning,- evalue
ringsrapport SNO - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1996- 97) Il, 6. 
rapport i gasskraftsaken- se VITENSKAP (1996-97) Ill, 
9 og 10. 

- rapport i gasskraftsaken, skr.spm. fra Erik Solheim - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 149. 

Stiftelsen Fossesholm, bev. 1996 - se KULTURVERN 
(1995 - 96) l, l. 

Stiftelsen Helse og Rehabilitering, forslag vedr. forvaltning av 
overskudd fra TV -spillet Extra (bifalt) - se ST ATSBUD
SJETTET (1996-97) Il, 28. 

Stiftelsen Hjemmet for Døve, Andebu - se SPESIALSKOLER 
(1993-94) l, l. 

Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller, hev. - se HØGSKO
LER (1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l ; 
(1996-97) I, l. 

Stiftelsen Idebanken, bev. tilknyttet lokal oppfølging av 
Agenda 21 - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; 
(1996-97) l, 31. 
bortfall av støtte- se MILJØVERN (1994-95) l , l. 
støtte 1994- se MILJØVERN (1993 - 94) I, l. 

- støtteberettigelse- se MILJØVERN (1996-97) I, l. 
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO), innlemming i Statens Pen

sjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1994-95) Il, 3. 

Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet, flysamling på 
Gardermoen - se FORSVAR (1996- 97) Il, 10. 

Stiftelsen Senter for høyere studier, innlemming i Statens 
Pensjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1994-95) Il, 3. 

Stiftelsen Sosial Trygd, innlemming i Statens Pensjonskasse -
se STATENS PERSONALPOLITIKK (1994-95) Il, 3. 

Stiftelser, instruks for kontroll med revisjon av - se RIKSRE
VISJONEN (1993-94) Il, 7. 
regnskaps- og revisonsregler - se SIVILLOVGIVNING 
(1994-95) IV, 3. 

Stiftelsesloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, bev. 1996, utvikling til 

knutepunktinstitusjon- se KULTURVERN (1995-96) I, l. 
hev. 1997- se KULTURVERN (1996- 97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
videreføring av bev. - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) Il, 28. 

Stillaser, stiger, arbeid på tak m.m., arbeidsmiljølovens krav til 
utdannelse og opplæring i - se ARBEIDSMILJØ 
(1993-94) Ill, 4. 

Stillinger i staten- se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 3; 
(1995-96) I, 3; (1996- 97) I, 3. 

Stillingsutlysing, personer uten godkjent utdanning som peda
gogiske ledere i barnehager - se BARNEHAGER 
(1994-95) 11, 3. 

Stillingsvern når en kontrakt skifter eier, svar til EFTA-dom-
stolen- se ARBEIDSVILKAR (1995-96) Ill, 3. o 

endr. i arbeidsmiljøloven - se ARBEIDSVILKAR 
(1994-95) IV, l og 4. 

Stimuleringstilskudd, integrering i investeringstilskudd for 
6-åringsplasser i skolen- se BARNEHAGER (1995 - 96) I, 
l. 

Stipend til elever med tilrettelagt opplæring - se SPESIAL
SKOLER (1994-95) Ill, 3. 
til studenter med medeierskap i fast eiendom, skr.spm. fra 
Johan J. Jakobsen- se (1996-97) Dok. 15, SJ?m. 67. 

Stipendandel av utdanningsstøtte, opptrapping hl 30 pst. - se 
STUDIEFINANSIERING (1993-94) Il, l. 

Stipendiatstillinger, hev. 1997 til nye - se UNIVERSITET 
(1996-97) I, l. 
opprettelse av - se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il , 
28. 

Stipendordning for beQt-e rekruttering til lensmannskontorer -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995 - 96) l, l; 
(1996-97) l, l. 
for folkehøgskoleelever- se UTDANNING (1996-97) Il, 
4. o 

Stjørdal, lokalisering av driftsorganisasjon for Asgardfeltet til 
- se OLJEUTVINNING (1995-96) Il, 5. 

Stockholm-Oslo, utbedring av skinnegang - se JERNBANER 
(1995-96) Ill, 14. 

Stoffmisbruk - se NARKOTIKA 
Stoffmisbrukere, melding om narkotikapolitikken- se NAR

KOTIKA (1996-97) Il, l. 
Stopp Innvandringen, ekstraordinære tiltak etter skolevalg -

se POLITISKE PARTIER (1993-94) Ill, l. 
Storbritannia, import av storfekjøtt fra- se UTENRIKSHAN

DEL (1995-96) Ill, 13 og 16. 
Storbyer, forslag om framlegging av egen sak om den økono

miske situasjonen (bifalt) - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32. 
kollektivtrafikk, særskilte investeringer - se SAMFERD
SEL (1993 - 94) l, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) I, l; 
(1996-97) I, l. 
levekår og boforhold- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
økonomiske problemer - se LOKALFORVALTNING 
(1995-96) I, l. 

Storbytillegg - se LOKALFORVALTNING (1993-94) l, l ; 
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(1994-95) I, l; (1995-96) I, 1. 
Stord, nedleggelse av tollsted - se TOLL (1995-96) Ill, 6. 
- pålegg om innsparinger ved Fylkessjukehuset - se SYKE

HUS (1993-94) Ill , 10. 
Stord lufthavn, statlig støtte- se LUFTFART (1994-95) Il, 4. 

støtte 1996 samt fristilling fra statens takstregulativ - se 
LUFTFART (1995-96) I, l. 

Stord sykehus, avslutting av stykkprisforsøk - se SYKEHUS 
(1993-94) I, 3. 

Stord/Haugesund, maritim utdanning ved høgskolen - se 
HØGSKOLER (1995- 96) Ill, 5. 

Store Norske Spitsbergen Kolkompani AlS, budsjett - se 
STATSBEDRIFTER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, l ; (1996-97) I, 1. 
utvikling 1988-92 - se ST A TSBEDRIFTER (1993 -94) Il, 
8. 

Storebrand, fusjon med Kreditkassen - se FORSIKRING 
(1996-97) Ill, 5. 

Storfekjøtt, ratifikasjon av Den internasjonale avtale om - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1994- 95) Il, l. 

Storfjell, Vågan kommune, forslag om vegløsning- se VEG
VESEN (1994-95) l, l. 

Stormøllen AS, eiennessig samordning med Statkom AS - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1994-95) 1, 2. 
oppkjøp av NKLs matmeldivisjon - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1995 - 96) 111, 3. 

Stormøllen på Vaksdal, alternativ seilingslei - se VEGVESEN 
(1994-95) Ill, 6. 

STORTINGET . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 670 
Stortingets direktør, ansettelse for ny åremålsperiode - se 

STORTINGET (1995- 96) Il, 16. 

STORTINGETS FORRETNINGSORDEN . . 678 
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og 

sikkerhetstjeneste, avgradering av rapport- se STORTIN
GET (1996-97) Il, 7. 
budsjett- se STORTINGET (1995 - 96) I, l ; (1996-97) I, l. 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR- se STORTINGET (1996- 97) Il, 18. 
årsmelding 1996 - se STORTINGET (1996-97) Il, 20. 
instruks- se STORTINGET (1994-95) Il, 6. 
suppleringsvalg- se STORTINGET (1995 - 96) Il, Il og 
17. 
valg av - se STORTINGET (1995-96) Il, 7. 

STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. 702 

STORTINGSREPRESENTANTER .. ... ... 704 
Stortingsvalg, endr. i lov om - se VALG (1996-97) IV, 2. 
Straffedomstol, skr.spm. fra Erik Solheim om en internasjonal 

- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 9. 
Straffeloven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4 og 5. 

endr. i- se ALKOHOL (1996-97) IV, 1. 
endr. i- se NARKOTIKA (1996-9]) IV, l. 
endr. i - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1994-95) IV, 4. 
endr. i- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
endr. i- se STRAFFELOVGIVNING (1994-95) IV, 2. 
forslag fra justiskomiteen om snarlig revisjon av sedelig
hetskapitlet - se STRAFFELOVGIVNING (1994-95) Il, 
10. 
henstilling om endr. for å lette full renvaskelse av frifun
nede - se STRAFFELOVGIVNING (1994-95) Il , 8. 
skader P.å undersjøiske kabler og rørledninger - se SJØ
FART (1995-96) IV, 5. 

STRAFFELOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 
Straffeprosessloveo, endr. i - se DOMSTOLER (1993-94) IV, 

l og 2; (1994-95) IV, 2, 3, 6 og 7; (1995 - 96) IV, 2 og 4; 
(1996-97) IV, 2. • 
endr. i - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1994-95) IV, 4. 

endr. i- se POST (1996-97) IV, l og 2. 
endr. i- se STRAFFELOVGIVNING (1993-94) IV, l. 
endr. i- se TELEVERKET (1993-94) IV, l. 
oppfølging av endr. vedr. utvidelse av bistandsadvokatord
mngen - se DOMSTOLER (1994-95) Ill , 3. 

Straffepro~esslovens ikrafttredelseslov, endr. i -se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) IV, 4. 

Straffesaker, behandlingstid for - se DOMSTOLER 
(1995-96) I, l ; (1996- 97) I, l ; RETTSVESEN (1994- 95) 
Il, 8. 
behandlingstid for voldtektssaker - se DOMSTOLER 
(1996-97) Ill, l. 
henleggelse pgil. manglende saksbehandlingskapasitet - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 5. 
politikamres behandling av beslag - se RIKSREVISJO
NEN (1995-96) Il, 4. 
rettsbeskyttelse etter frifinnelse - se RETTSVESEN 
(1994-95) Ill, 2. 
rettssikkerhet for anklagede - se RETTSVESEN 
(1994- 95) 11 , 9. 

Strand, Henning, utvalgsleder- se LØNN (1993-94) IV, l. 
Strandsonen, utbygging i- se NATURVERN (1994-95) Ill, 7. 
Streik .ved Winge Reisebureau i Tromsø - se ARBEIDSVIL-

KAR (1994-95) Ill, 13. 
Streik~forbud, forslag om å oppheve - se POLITI OG 

PATALEMYNDIGHET (1994-95) Il , 2. • 
forslag om å oppheve politiets - se POLITI OG PAT ALE
MYNDIGHET (1993-94) Il , 8. 

Strukturpolitikken - se STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
2; (1994- 95) l, 2; (1995 - 96) I, 2; (1996-97) I, 2. 

Stryne- og Loenvassdraget, kompensasjon for ikke-utbygging 
- se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) 11, l. 

Strømpriser - se Kraftpriser. 
Stråleskadesaken, Radiumhospitalet - se SYKEHUS 

(1996-97) I, 2 og Il, 3. 
Strålevern, samarbeidsavtale med EURATOM - se A TOM

KRAFT (1993-94) 11 , 2. 
Studentbarnehager, mål om full dekning- se UTDANNING 

(1996 - 97) I , l. 
Studentboliger, bev. - se UTDANNING (1994-95) I, l ; 

(1995-96) l , l ; (1996- 97) I, l. 
- forslag om økt tilsagnsramme (bifalt) - se STA TSBUD

SJETTET (1996 - 97) 11, 28. 
Studentbudsjett, utarbeidelse av et årlig - se STUDIEFINAN

SIERING (1995-96) l , l. 
Studenter, forslag om å gjøre arbeidsmiljøbestemmelser gjel

dende for- se HØGRE UTDANNING (1995-96) Il, 2. 
hjemstedskommune for - se HØGRE UTDANNING 
(1996- 97) Il, 2, 3, 5 og 8. 

Studentrepresentasjon i styrer og råd, reglementsendring 
vedr. valg- se HØGRE UTDANNING (1996 - 97) I, l. 

Studentsamskipnaden Ås, overdragelse av bolig - se LAND
BRUK (1993-94) I, 3; (1994-95) l, 2. 

Studentsamskipnader, behandling av forslag til ny lov i løpet 
av sesjonen 1995 - 96- se UTDANNING (1995-96) l, 1. 

- endr. 1 lov om - se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
ny lov om- se UTDANNING (1995-96) IV, 2. 
ved Høgskolen i Nesna- se HØGSKOLER (1995 - 96) Ill , 
8. 

Studentutveksling og utenlandsstudier, forslag om en melding 
om (bifalt) - se UTDANNING (1995-96) I, l. 

Studentvelferd, forslag om å fremme lovforslag om organise
ring av - se UTDANNING (1995-96) Il, 6. 
melding om - se UTDANNING (1993 - 94) Il, 3. 

Studieavgifter, forslag vedr. finansiering av videreutdanning 
(bifalt)- se HØGRE UTDANNING (1996-97) 1, l. 

STUDIEFINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
Studieforbundene, budsjett - se VOKSENOPPLÆRING 

(1993-94) l, l ; (1994-95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1996- 97) I, 31. 
differensiert tilskudd - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Studiekompetanse etter fullført teknisk fagskole - se HØGRE 
UTDANNING (1996- 97) Ill, l . 
forslag om innføring av ordning med differensiert - se 
HØGRE UTDANNING (1994- 95) Il, 9. 

Studielån, ettergivelse for yrkesutøvere bosatt i Nord-Troms og 
Finnmark- se STUDIEFINANSIERING (1995 - 96) Il, l 
og 2. 
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forslag om rentenedsettelse (bifalt) - se STUDIEFINAN
SIERJNG (1995-96) I, l. 
forslag om rentenedsettelse- se STUDIEFINANSIERING 
(1996-97) Il, 3. 
rorslag vedr. tilbakebetalingsordning med halvårlige ter
minforfall- se STUDIEFINANSIERJNG (1994-95) Il, 8. 
rentefastsettelse, system for - se ST A TSB UDSJETTET 
(1995-96) I, 34. 
rentenedsettelse - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 
15. 
rentenedsettelse og forslag om nye regler for rentefastset
telse (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
rentenedsettelse og økt stipendandel - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) I, 32. 

Studielånsrente, nedsettelse til 7,5 % - se ST A TSBUDSJET
TET (1993-94) Il, 7. 

Studiemoderasjon ved reiser, gjennomgang av ordninger - se 
UTDANNING (1996-97) I, l. 

Studieplasser, informasjonsteknologi - se HØGRE UTDAN
NING (1996-97) Ill, 6, 7 og 11. 
informasjonsteknologi, skr.spm. fra Øystein Djupedal - se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 113. 
nye - se HØGRE UTDANNING (1994-95) l, l; 
(1995 - 96) l, l; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; (1996-97) Il, 28. 
opprettelse av nye innen psykologi, fysioterapi og verne
pleie- se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) Il, 7. 
profesjonsstudier- se HØGRE UTDANNING (1996-97) 
III, lO; UNIVERSITET (1996- 97) 11, 3. 
på hovedfagsnivå, etablering av 1000 nye - se ST ATS
BUDSJETTET (1994-95) l, 27. 
sykepleierutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1996- 97) III, 9. 

Studiepoeng i folkehøgskolen- se UTDANNING (1996- 97) 
Il, 4. 
rangering av søkere til universiteter og høgskoler - se 
HØGRE UTDANNING (1996-97) Il, 10. 

Studier, videreføring av nasjonal åpning - se UNIVERSITET 
(1995-96) Il, 3. 
åpning av lukkede- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
Il, 12. 

Studier i utlandet, budsjett- se UTDANNING (1993-94) I, l; 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
forslag om en melding om (bifalt) - se UTDANNING 
(1995-96) l, l. 
melding om- se UTDANNING (1996-97) Il, 7. 
skr.s9m. fra Kristin Halvorsen om karakterer ved opptak til 
medisinstudier - se (1996-97) Dok. 15, spm. 160. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om kunstfag i Storbritannia -
se (1996-97) Dok. 15, spm. 133. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om lån og stipend til Janka 
Landro - se (1996-97) Dok. 15, spm. 126. 

Studiesenter, Finnsnes, hev. 1997- se VOKSENOPPLÆRING 
(1996- 97) l, l. 

Studiesenteret i Indre Troms, Heggelia, permanent basis - se 
MILITÆRT PERSONELL (1993-94) I, l. 

Studium i utlandet, budsjett 1995 - se UTDANNING 
(1994-95) I, l. 

Stykkgodstransport, særregler for innenriks - se SJØFART 
(1995-96) IV, 2. 

Stykkpris, tilpassing av rettshjelpordninger til forskrift om- se 
RETTSVESEN (1994-95) IV, 5. 

Stykkprisfinansiering kombinert med rammefmansiering for 
sykehus- se HELSEVESEN (1995-96) lll, 16. 
innsatsstyrt finansierin~ ved somatiske sykehus (forslag 
vedr. refusjon bifalt) - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
innsatsstyrt finansiering ved somatiske sykehus - se HEL
SEVESEN (1996-97) I, l og Ill, 27 og 33. 
prøveprosjekt- se HELSEVESEN (1994-95) l, l. 
ved enkelte behandlingstyper, forslag om å utrede - se 
HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 

Stykkprisforsøk, avvikling 1994 - se HELSEVESEN 
(1993 - 94) I, 2. 
avslutting ved sykehus i Hordaland - se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1993-94) I, 4. 

Styret for det industrielle rettsvern, budsjett - se INDUSTRI 
(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l. 
patenter på naturlig forekommende biologisk materiale- se 
INDUSTRI (1994-95) Ill, 19. 

selvfinansiering og avgifter (forslag bifalt)- se INDUSTRI 
(1995-96) I, l. 

Styrkegjenvinning, kaderopplegg samt forvaltning av over
skuddsmateriell- se FORSVAR (1995-96) I, l. 

Stønadsordninger for foreldre med syke barn, endr. i - se 
TRYGDER (1996-97) IV, 3. 

Støttetiltak for fiskerinæringen- se FISKERIER (1993 - 94) I, 
3 og 11, l; (1994-95) I, 4 og Il, 7; (1995 - 96) l, 4; 
(1996-97) l, 3. 

Støy, avskjerming langs Gardermobanen - se FORURENS
NING (1995-96) Ill, 15; (1996-97) Il, 7. 
fra bedrifter i Stavanger - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 15. 
helsemessige konsekvenser ved hovedflyplassen på Gar
dermoen- se FORURENSNING (1995-96) III, 5. 
i Gamlebyen i Oslo i forbindelse med Gardennobanen - se 
FORURENSNING (1994-95) Il, 8 og III, 17, 22,24 og 26. 
i Lillestrøm i forbindelse med Gardermobanen- se FOR
URENSNING (1994-95) Il, 9. 
krav til industrivirksomhet i byområder- se FORURENS
NING (1995-96) Il, 4 og 11. 
nattflyginger på Gardennoen - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 28; (1995-96) Il, l. 
nattflyginger på Gardennoen, skr.spm. fra Eva R. Finstad
se (1996-97) Dok. 15, spm. 146. 
skjenningstihak langs El8 i Lier kommune - se FOR
URENSNING (1994-95) Ill, 23. 

Støygrenser for Gardermobanen, berørte boliger ved ulike- se 
FORURENSING (1993-94) Ill, 28. 
for Gardermobanen, overskridelser ut fra økonomiske 
betraktninger - se FORURENSNING (1993-94) Ill, 30. 

Støyskjermer, estetiske hensyn - se VEGVESEN (1996-97) 
Ill, 3. 

Sudan, import av kom fra - se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) Ill, 5 og 6. 

Sukkeravgift- se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; (1994-95) 
I, 3; (1995-96) l, l; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

Sukkervareavgift - se SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 3; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l; STATS
BUDSJETTET (1996-97) l, 31. 

Suldal kommune sender uttalelse vedr. gasskraftverk på Kårstø 
- se KOMMUNER (1995-96) Il, 18. 

Sulitjelma Bergverk A/S, avskrivning av lån - se ST ATS
BUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 
avvikling av- se STATSBEDRIFTER (1995-96) l, l. 
tilskudd til avvikling og miljøtiltak- se ST A TSBUDSJET
TET (1996-97) Il, 28. 

- under avvikling- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 8. 
Sundøya, Nordland, tilskudd til broprosjekt- se VEGVESEN 

(1996-97) Il, 9. 
Sunnhetsloven, oppheving av- se FOLKEHELSE (1993-94) 

N, l. 
Sunnmøre Kystfiskarlag, forvaltningen m.v. av fiskernes sosi

ale ordninger- se RIKSREVISJONEN (1994-95) 11, 3. 
Sur nedbør pga. britiske utslipp, furu fra Norges Miljøvernfor

bund som synliggjør - se FORURENSNING (1993 -94) 
Ill, 10. 

Sur nedbør, målestasjoner på Sørlandet - se FORURENS
NING (1994-95) Ill, 8. 

Surlien, Rakel, departementsråd, innkalling til høring - se 
STORTINGET (1996-97) Il, 16. 
åpen komitehøring («Berge Furre- saken»)- se STORTIN
GET (1996-97) Il, 18. 

SUS-landene, endr. i garantiordningen, prøveordning - se 
UTENRIKSHANDEL (1994-95) I, 2. 
garantier ved eksport og investeringer - se UTENRIKS
HANDEL (1993-94) I, I; (1995-96) I, 3; (1996-97) I, 2. 
økt hev. til tapsfond- se ST A TSBUDSJETTET (1994- 95) 
Il, 12. 

Suverenitetsavståelse til internasjonale organisasjoner, 5 
grunnlovsforslag vedr. § 93 (ikke bifalt)- se STATSFOR
FATNING (1995-96) Il, 2. 

SVALBARD .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . 714 

Svalbard, bedre sjøkart for farvannene omkring - se KART
VERK (1995-96) l, l; (1996-97) I, l; STATSBUDSJET
TET (1996-97) I, 31. 

Svalbard Radio, avbemanning/fjernstyring - se SVALBARD 
(1996-97) Ill, l. 
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Svalbard Samfunnsdrift A/S, budsjett - se STATSBEDRIF
TER (1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2. 
budsjett 1996, ev. ny ilandstigningsavgift for turister - se 
ST A TSBEDRIFTER (1995 - 96) I, l. 
budsjett 1997, ev. salg av boliger til private- se ST ATSBE
DRIFTER (1996-97) I, l. 
utvikling 1989-92 - se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
8. 

Svalbard Satellittstasjon, bev. 1997 - se VITENSKAP 
(1996-97) Il, 5. 

Svalbardskatteloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se SKATTER (1996- 97) IV, 11. 
ny lov- se SKATTER (1996-97) IV, l. 

SVANGERSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 
Svangerskapskontroll, nye regler SOI'\1 følge av tilpasning til 

EU-direktiv- se ARBEIDSVILKAR (1993-94) IV, 2. 
Svangerskapspermisjon med lønn ved utdanningspermisjon -

se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12; SV ANGER
SKAP (1995-96) I, l. 
til fødselspenger under utdanningspennisjon - se SV AN
GERSKAP (1994- 95) Ill, 7. 

Svart arbeid i bygg- og anleggsvirksomhet, tiltak mot - se 
BYGNINGSVESEN (1994-95) Il, 4. 
i renholdsbransjen, prosjekt mot - se ARBEIDSMILJØ 
(1996-97) I, l. 
omfang og resultater av tiltak mot- se SKA TTEADMINI
STRASJON (1993 - 94) Ill, l. 

Svartnes havn, Vardø, hev. til utdyping - se HAVNEVESEN 
(1995-96) l, l. 
Vardø, overføring av hev. til næringsutvikling i kommunen 
-se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15. 

Svea, regulær produksjonsdrift fra 1997- se STA TSBUDSJET
TET (1994-95) Il, 12. 

Sveio-Stord-Bømlo, Trekantsambandet, bygging og delvis 
bompengefinansiering - se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 

Svensk-Norsk lndustrifond, garanti for laneopptak - se 
STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; (1996-97) 11, 28. 

Sverdrup, Ingvard, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S.tid. 
2721 (18.3.97). 

Sverige, avgiftstilpasning for å redusere grensehandel - se 
SÆRAVGIFTER (1995-96) Ill, 9; (1996-97) Ill, 3. 
behandling av norske ventetidspasienter i - se HELSEVE
SEN (1996-97) Ill, 16, 26 og 27. 
bestemmelser for reisegods ved grensepassering - se 
TOLL (1994-95) Ill, Il. 
forhandlinger om tollreduksjon - se TOLL (1994-95) Ill, 
9. 
grensehandel pga. høye drivstoffavgifter- se SÆRA VGIF
TER (1994-95) Ill, 8. 
grensetollsamar}?.eid- se TOLL (1994-95) Ill, 7. 
norsk bruk av Alvdalen skyte- og øvingsfelt - se FOR
SVAR (1996 - 97) Ill, 11. 
organiseringen av krafthandelen med- se ELEKTRISITET 
(1995- 96) Il, l. 
redusert grensekontroll mot Norge etter EU-medlemsskap 
-se TOLL (1995-96) Ill, 3. 
tiltak for å redusere grensehandel - se SÆRAVGIFTER 
(1996-97) III, 5. 

Svin, forslag om å påby løsdrift - se HUSDYRBRUK 
(1994-95) Il, 2. 

Svinesund, økende antall narkotikabeslag - se TOLL 
(1995-96) 111, 4. 

Svovelprotokoll om utslippsreduksjoner, ny- se FORURENS
NING (1993 - 94) Il, 5; (1994-95) Il, 4. 

Sydkraft, Statkrafts kjøp av aksjer i - se ELEKTRISITET 
(1995-96) Ill, 4. 

Sydney, Australia, bemanningen ved generalkonsulatet - se 
UTENRIKSSAKER (1994-95) Ill, 15. 

Sydvaranger A/S, avviklin~ av malmbasert virksomhet og 
opphør av statlig engasJement - se STATSBEDRIFTER 
(1995-96) Il, 4. 
budsjett - se STATSBEDRIFTER (1993-94) I, 3; 
(1995-96) I, l. 
førtidspensjonsordning se ST A TSBEDRIFTER 
(1993-94) Il, 9. 
utvikling 1988-92- se STATSBEDRIFTER (1993-94) Il, 
8. 

Sydvaranger ASA, frivillig førtidspensjonsordning - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 
Sykefravær i Forsvaret, økning i- se FORSVAR (1995-96) 

Ill, 18. 
strategi for reduksjon av- se FOLKETRYGD (1993-94) I, 
l. 

Sykehjem, betaling for opphold i livssynsbaserte - se ELDRE
OMSORG (1993-94) Ill, 6. 
brukerrepresentasjon - se SYKEHUS (1994-95) Ill, 13. 
etterbetaling av opphold - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
femårsplan for innføring av enerom - se SYKEHUS 
(1996-97) 11, 8. 
forslag om minstestandarder- se SYKEHUS (1993 - 94) Il, 
2. 
forslag om å vurdere forholdsmessighet mellom sykepleie
re og hjelpepleiere (bifalt)- se SYKEHUS (1996-97) l, 2. 
full utbygging i lys av den gode økonomiske situasjon - se 
SYKEHUS (1996-97) III, 2. 
i Haugesund, tvungen undertøy- og pyjamasordning - se 
SYKEHUS (1994-95) Ill, 5. 
kostnadsberegning av full dekning med enerom (forslag 
bifalt)- se ELDREOMSORG (1996-97) I, l. 
ombygging av enkeltrom til dobbeltrom i Harstad- se SY
KEHUS (1996-97) Ill, 4. 
plan for full dekning med enerom- se REGJERINGEN 
(1996-97) Il, 2. 
statlig driftstilskudd pr. plass - se SYKEHUS (1996-97) 
Ill , 5. 
tilbakebetaling av for høy innkrevd egenbetaling- se SY
KEHUS (1994-95) Il, 4 og 5; (1994-95) Ill, l; (1995-96) 
Il, 2. 
tilskudd til omgjøring til enerom - se SYKEHUS 
(1995-96) l, l; (1996- 97) I, 2. 

Sykehjemsplasser, handlingsplan for eldreomsorgen - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1996-97) Il, 15. 
oppstartingstilskudd - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, 2 og Il, 2; 
(1996- 97) I, 2; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 
utbygging av - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1996-97) III, 13, 14, 15 og 17. 

SYKEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 
Sykehusledelse, forslag fra sosialkomiteen vedr. (bifalt) - se 

SYKEHUS (1995-96) l, l. 
Steine-utvalgets konklusjoner- se SYKEHUS (1996- 97) 
Il, 4. 

Sykehusloven, endr. i- se HELSEVESEN (1994-95) IV, l. 
endr. i - se TRYGDER (1996-97) IV, 5 og 6. 
omlegging av finansieringsordningen for private laborato
rie- og røntgentjenester- se HELSEVESEN (1995-96) IV, 
l. 

Sykelønnsordningen, forslag fra KrF om karensdag ikke bifalt 
-se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 3. 
forslag om endringer i (ikke bifalt) - se TRYGDER 
(1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 2; (1996-97) 
I, l. 
opprettholdelse av (forslag bifalt) - se REGJERINGEN 
(1996-97) Il, 30. 
tiltak mot misbruk- se TRYGDER (1995-96) Ill, 12. 

Sykepenger, anmodning vedr. oppfølging av sykmeldte og 12-
ukersvedtaket- se TRYGDER (1996-97) l, l. 

- arbeidsgiverperiode på 2 uker, forslag om opprettholdelse 
(bifalt)- se TRYGDER (1996-97) I, l. 
arbeidsgiverperioden- se FOLKETRYGD (1996- 97) I, l; 
TRYGDER (1996-97) IV, 2 og 4. 
brukt til økning av sykehusenes behandlingskapasitet - se 
TRYGDER (1995-96) l, 2. 
brukt til økning av sykehusenes behandlingskapasitet, for
slag om permanent ordning (bifalt) - se SYKEHUS 
(1996-97) l, 2. 
brukt til økt behandlingskapasitet - se SYKEHUS 
(1996- 97) Ill, 3. 
budsjett- se TRYGDER (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 2; 
(1995-96) l, 2; (1996-97) l, l og 2; STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 32; (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, l; (1994-95) 
Il, 3; (1995-96) Il, l og 2; (1996-97) Il, 6 og 7. STATS
BUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15; (1996-97) Il, 28. 
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for foreldre ved barns sykdom- se TRYGDER (1995-96) 
Ill, 11. 
for selvstendig næringsdrivende, datainnhenting før utbeta
ling- se TRYGDER (1996-97) Ill, 19. 
for sjømenn i utenriksfart og statsansatte med ventelønn -
se TRYGDER (1993-94) IV, 2. 
nye regler for rett til- se TRYGDER (1993-94) Ill, 3. 
til foreldre ved pleie av barn etter sykehusopphold - se 
TRYGDER (1996 - 97) Ill, l. 
til vernepliktige- se TRYGDER (1996-97) IV, 6. 
ved barnepassers sykdom- se TRYGDER (1994- 95) IV, 
l. 
økte bev. 1995 - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 
12. 

Sykepleieloven, endr. i- se HELSEPERSONELL (1994-95) 
IV, l. 

Sykepleiepensjonsloven, endr. i - se TRYGDER (1996-97) 
IV, l, 5 og ll. 

Sykepleiere, endr. i pensjonsordningen - se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 
handlingsplan for eldreomsorgen- se ELDREOMSORG 
(1996-97) Il, 5. 
motstand mot videreutdanning av hjelpepleiere i opera
sjonsteknikk - se HELSEPERSONELL (1995-96) I, l. 
og hjelpepleiere på sykehus og sykehjem, forslag om å vur
dere forholdsmessighet (bifalt)- se HELSEPERSONELL 
(1996-97) I, l. 
overordnede, heving av aldersgrense til 70 år- se TRYG
DER (1996-97) IV, l l. 
profesjonskamp med hjelpepleiere i Hedmark- se HELSE
PERSONELL (1994-95) Ill, l. 
skriv fra Buskerud fylkeskommune om personellmangel
se HELSEPERSONELL (1995-96) Il, 2. 
utleie fra vikarbyråer - se HELSEPERSONELL (1996-97) 
Ill, 16. 
videreutdanning av hjelpepleiere til - se STATSBUD
SJETTET (1996 - 97) I, 31 og Il, 28. 
videreutdanning samt forslag vedr. videreutdanning av 
hjelpepleiere til (bifalt) - se HELSEPERSONELL 
(1996-97) I, l. 

Sykepleierutdanning, behov for spesialsykepleiere - se HEL
SEVESEN (1995-96) l, l. 
kapasitet og behov- se HØGRE UTDANNING (1996-97) 
Ill, 10. 
kapasitetsøkning - se HØGRE UTDANNING (1996- 97) 
Ill, 9. 
praksisreduksjon- se HØGRE UTDANNING (1996-97) 
Ill, 8. 
praktisering av opptakskrav - se HØGRE UTDANNING 
(1994-95) Ill, l. 
problemer ved opptak- se HØGSKOLER (1995 - 96) Ill, 4. 
tid for tid-uttelhng i gradssammenheng - se HØGRE 
UTDANNING (1993-94) Ill, 7. 
vekttallsuttelling, nye studieplasser og ev. samordning av 
etter- og videreutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1995-96) I, l. 
videreutdanning, forslag om overføring til høgskolene 
(bifalt)- se HØGRE UTDANNING (1996-97) I, l. 
videreutdanning, overføring til høgskolene - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Sykkei-VM, bev. 1994- se STATSBUDSJETTET (1993-94) 
Il, 7. 

Sykkeltyv~rier, nedprioritering av etterforskning- se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) Ill, 2. 

Syklister, nye trafikkregler for- se VEGTRAFIKK (1995-96) 
Ill, 12. 

Synshemmede, stønad tilknyttet spesiallagde kassettspillere -
se TRYGDER (1995-96) l, 2. 

Synshemming, stønad til barn med - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l. 

Sysselmannen, bev. til gjenoppbygging m.v. etter brann i kon
torlokaler - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
SVALBARD (1996-97) Il, 2. 
brann i kontorlokaler- se SVALBARD (1995-96) l, l. 
opprettelse av egen miljøvernsjefstilling- se POLAROM
RADER (1995-96) l, 2. 
ordbruk av assisterende sysselmann i hyttedebatt - se 
SVALBARD (1996-97) Jll, 2. 

SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 
Sysselsetting og konkurranseevne, skr.spm. fra Hallvard Bakke 

-se (1996-97) Dok. 15, spm. 22. 
Sysselsettingsloven, endr. i- se SYSSELSETTING (1995-96) 

IV, l. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 4 og 5. 
skr.spm. fra Lars Sponheim om kontorbegrepet i utleiefor
skriften- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 78. 

Sysselsettingspolitikken - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 2; (1994-95) l, 2 og 30; (1995-96) l, 2 og 34; 
(1996-97) l, 2 og 34. 

Systembolaget i Sverige, mobile utsalg på bygdene - se 
ALKOHOL (1995 - 96) Ill, 6. 

Sæddonasjon, anonymitetsprinsippet - se SVANGERSKAP 
(1993-94) IV, 2. 

SÆRAVGIFTER ................ . ......... 741 
Særavtale i utenrikstjenesten, budsjett- se UTENRIKSSA

KER (1993-94) I, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) l, l; 
(1996-97) I, l. 

Særlovprosjektet, harmonisering av lover forvaltet av kommu
ner og fylkeskommuner - se LOKALFORVALTNING 
(1996-97) IV, 2. 

Særlovselskaper, etablering av Postverket og NSBs trafikkdel 
som - se STATSBEDRIFTER (1996- 97) Il, l og IV, l. 

Særreaksjoner, tvungent psykisk helsevern og forvaring- se 
STRAFFELOVGIVNING (1996- 97) IV, l. 

SærtiUegg for minstepensjonister, økning på 700 kr pr. år- se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
i Folketrygden, økning 1995 - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) l, 27. 
til minstepensjonistektepar, endr. 1994 - se FOLKE
TRYGD (1993-94) I, 4. 
til minstepensjonister, forslag om økning på 12 000 kr pr. år 
-se FOLKETRYGD (1996-97) Il, 13. 

Sæverud-jubileet, bev. til - se KUNST (1996-97) l, 3; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Sødabl, Bjørn, Gøteborg, klage ved folkeavstemningen - se 
KLAGER TIL STORTINGET (1994-95) li, 3. 

Sømna kommunestyre sender uttalelse vedr. Rattsø-utvalgets 
innstilling- se KOMMUNER (1995-96) 11, 13 . 

Søndagsåpne bibliotek- se FORBRUKERSAKER (1996-97) 
IV, 3. 

Søndagsåpne butikker- se REGJERINGEN (1996-97) Il, 2. 
Sør-Afrika, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 

SKA TTEA VT ALER (1995 - 96) Il , 8. 
bistand 1995- se UTVIKLINGSHJELP (1994-95) l, l. 
oppheving av lov om boikott av- se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) IV, l. 
støtte til demokratiseringsprosessen- se UTENRIKSSA
KER (1993-94) I, l. 

Sør-Trøndelag, kommunene sender skriv vedr. økonomi og 
innhold 1 grunnskolereformen - se KOMMUNER 
(1995-96) Il, 10. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune sender skriv vedr. kommune
økonomien og anmodning om at statsbudsjettet vedtas tid
ligere enn i dag - se FYLKER (1996-97) Il, l. 
sender uttalelse om skattøren- se FYLKER (1993 - 94) Il , 
5. 
tilbakekalling av brev om investeringsbudsjett til- se FYL
KER (1994-95) Ill, l. 

Sør-Varanger, bruk av ulovlig innført kjøtt som pelsdyrfor- se 
VETERINÆRVESEN (1993-94) III, l. 
omstillingen i - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) 
Il, 6. 
omstillingstilskudd - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
omstillingstiltak- se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) 
Il, 8. 

Sør-Vestlandet, tap av sau pga. økende gaupebestand- seNA
TURVERN (1995-96) Ill, 5 og 7. 

Sørlandet, kraftkrevende prosessindustri - se ELEKTRISITET 
(1996-97) Il, 12. 
målestasjoner for sur nedbør - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 8. 
pillebruk og kriminalitet - se HELSEVESEN (1993 - 94) 
Ill, 17. 

Sørlandets privatgymnas - se PRIVATSKOLER (1993-94) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
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Ill, 1. 
Sørlandsbanen, ekspresstogstoppmønsteret- se JERNBANER 

(1993-94) Ill, 4. 
Nordic Link-utbygging- se JERNBANER (1996-97) Ill, 
7. 

Sørlandsfylkene, samarbeid om Nordic Link- se KOMMUNI
KASJON (1995-96) Ill, l. 

Sørreisa, Luftforsvarets stasjon, merkostnader ved modemise
ring- se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1993-94) 
I, l. 
modemisering av fjellanlegg, kostnadsøkninger- se FOR
SVARSMATERIELL (1994-95) l, l. 

Sørreisa kommune sender skriv vedr. finansiering av grunn
skolereformen 1997- se KOMMUNER (1995-96) Il, 8. 

Sørreisa kommunestyre sender uttalelse vedr. Rattsø-utvalgets 
innstilling- se KOMMUNER (1995-96) Il, 15. 

Sørum kommune, samlokalisering av Gardermobanen og 
Hovedbanen- se JERNBANER (1994-95) Ill, 8. 

Søtningsstoff, bruk av aspartam i lettbrus - se FOLKEHELSE 
(1993-94) Ill, 6. 

Såkornkapitalfond, forslag vedr. etablering (bifalt) - se 
STATSBANKER (1996-97) l, L 
melding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, 6. 
oppfølging av vedtak vedr. - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1996-97) I, 1 og III, 4; STATSBUDSJETTET (1996-97) 
I, 31. 

Såvareloven, endr. i - se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1996-97) IV, 3. 

TAD-prosjektet i Hordaland, videreføring av - se UTDAN
NING (1996-97) Il, 8. 

Tagging, straffereaksjoner overfor - se STRAFFELOVGIV
NING (1993-94) Ill, 5o~ 9. 

Taiwan, henstilling til Regjenngen om å arbeide for FN-med
lemskap- se UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 2. 
Kinas militærøvelser ved - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Ill, 17. 
Kinas politikk i forhold til - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) Ill, 19. 
som medlem av FN, forslag om - se FN (1994-95) Il, l. 

Taksering av boligeiendommer- se SKATTER (1994-95) Ill, 
4. 

Takseringssystem for bolig- og fritidseiendommer- se PRI
SER (1996-97) Il, 7. 

Taleregistrator, teksting av tv-programmer via - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1995-96) Il, l. 

Taletelefoni, lov om telekommunikasjoner - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1994-95) IV, L 

Talvik, Alta, sikring av boligområder mot kvikkleire - se 
NATURSKADER (1995-96) Ill, 3. 

Tamiler, henstilling om å stanse tvangsdeportasjoner- se INN
VANDRERE (1994-95) Il, 7. 
hjemsendelse til Sri Lanka - se INNVANDRERE 
(1994-95) Ill , Il og 31; (1996-97) Ill, 6, 15 og 16. 
på Sri Lanka, sikring av nødhjelp til - se UTENRIKSSA
KER (1995-96) Ill, 4. 

Tana kommune, uketimetall for norsktalende barn - se 
GRUNNSKOLE (1996-97) Ill, Il. 

Tananger, amerikansk oppkjøp av Transocean i - se INDU
STRI (1995-96) Ill, lO. 

Tandberg Radiofabrikk AS, konkursbo- se ST A TSBEDRIF
TER (1993-94) Il, 8. 

Tang og tare, høsting av- se HAVBRUK (1993-94) IV, 2. 
Tankbiler, frakt av drivstoff- se VEGTRAFIKK (1996-97) 

Ill , 8. 
Tankskip, forslag om strengere regelverk for oljefrakt - se 

SJØFART (1995-96) Il, 4. 
Tannbehandling, anmodning vedr. gratis - se ELDREOM

SORG (1996-97) Il, 5. 
bruk av amalgam til nyresyke, barn og gravide - se HEL
SEVESEN (1995-96) Ill, 43. 
bruk av fluortabletter til barn - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill, 25. 
bruk av tannfyllingsmaterialer for gravide- se HELSEVE
SEN (1995-96) Ill, 7. 
forslag vedr. trygderefusjon til spesielle pasientgrupper -
se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
~nnet sykdom, folketrygdens regler - se HELSEVESEN 
(1994-95) Ill, 17. 
skr.spm. rra Eva R. Finstad om utredning om amalgam- se 
(1996-97) Dok. 15, spm. 140. 

tannslitasje grunnet støv på arbeidsplassen- se HELSEVE
SEN (1996-97) Il, 14. 
trygderefusjon til pasienter med amalgamallergi - se HEL
SEVESEN (1996-97) 111, 22. 

Tannbelsetjenesteloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 
(1994-95) IV, 2. 
endr. i- se LOKALFORVALTNING (1996- 97) IV, 2. 

Tannhelsetjenesten, bruk av andre materialer enn amalgam 
ved fyllinger- se HELSEVESEN (1994-95) Ill, 4. 
henvisning av sosialhjelpsmottakere til den offentlige - se 
HELSEVESEN (1995-96) Ill, l. 

Tannleger, kontroll med hjemmebleking av tenner- se HEL
SEVESEN (1994-95) Ill, 7. 
returordninger for amalgamavfall - se FORURENSNING 
(1993-94) Ill, 23. 

Tannlegesekretærskolen ved UiO, utlysing av nytt opptak- se 
UNIVERSITET (1994-95) Ill, l. 

Tannlegestudium i Tromsø- se HELSEVESEN (1996-97) I, l 
og Ill, 24. 
i Tromsø med vekt på offentlig tannhelsetjeneste, forslag 
om utredning av- se HELSEVESEN (1994- 95) 11, 9. 

Tannlegeutdanning, anmodning om å vurdere innhold og 
organisering pga. frafall- se HELSEVESEN (1996-97) I, 
L 

Tannteknikerutdanning, Høgskolen i Oslo, utredning av et til
bud- se HØGRE UTDANNING (1996-97) I, l. 
nedleggelse av eksisterende tilbud og eventuell overføring 
til høgskolesystemet- se UTDANNING (1995-96) III, 2. 
sikring av tilbud for overføring til høgskolesystemet - se 
UTDANNING (1995-96) Ill , ll. 

Tanzania, forlenget oppholdstillatelse for Josephine Nestory 
Mutembei- se INNVANDRERE (1993-94) Ill, 6. 
gjeldslettetiltak 1993 se UTVIKLINGSHJELP 
(1993-94) Il, l. 
redusert bistand 1994 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1993 - 94) I, 2. 

Tapere, støtte til Landsforeningen Rettferd for- se SOSIAL
VESEN (1996-97) Il, 4 og Ill, 5. 

Tapsavsetninger i statsbudsjettet for statlige garantiordninger 
-se STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 8; (1994-95) I, 
13; (1995-96) l, 22; (1996-97) I, 23. 

Tariffavtaler, dagpengetap etter oppsigelse grunnet manglende 
tariffavlønning- se LØNN (1996-97) Ill, l. 
dagpengetap etter oppsigelse, skr.spm. fra Erling Folkvord 
-se (1996-97) Dok. 15, spm. 144. 
for bygge- og anleggsoRpdrag i Odda kommune - se 
LØNN (1993-94) Ill, 4; (1994-95) Ill, 4; (1995-96) Il, 4. 
forholdene ved Winge Reisebureau i Tromsø - se LØNN 
(1994-95) Ill, Il. 
følger av privatisering av offentlig virksomhet - se LØNN 
(1994- 95) Ill, 12. 
i ferjerederiet Color Line- se LØNN (1993 - 94) Ill, 5. 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om konsernfaglig 
samarbeid- se LØNN (1995-96) Il, 4. 
lov om allmenngjøring av bestemmels$!r om europeiske 
samarbeidsutvalg- se ARBEIDSVILKAR (1995-96) IV, 
3. 
sosial dumping som følge av EØS-avtalen - se LØNN 
(1994-95) III, 13. 

Tariffoppgjør, forslag om kvinnelønnspott for 1996 sendt 
familie-, kultur- og administrasjonskomiteen - se ST A IS
BUDSJETTET (1995-96) I, 2. 
forslag om kvinnelønnspott til minstelønnsheving i stat og 
kommune- se LØNN (1995-96) I, l. 
kvinnelønnspott i staten- se LØNN (1994-95) Ill, 7. 
tiltak for lavtlønte kvinner i offentlig sektor - se LØNN 
(1993-94) Ill, 2. 

Tatere, billighetserstatning og henstilling om en gjennomgang 
av søknadene - se BILLIGHETSERSTATNINGER 
(1996-97) Il, l. 
forslag om erstatning til- se RETTSVESEN (1996-97) Il, 
l. 

Taushetsplikt, hjemmel for fravikelse i barnevernloven - se 
PERSONVERN (1994-95) IV, l. 
lov om familievernkontorer, egne bestemmelser for - se 
FAMILIE (1996-97) IV, 2. 
overfor Økokrim, oppheving av - se NORGES BANK 
(1995-96) IV, l. 
restriksjoner for samarbeid mellom nødetater grunnet - se 
HELSEVESEN (1994-95) Ill, 19. 
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Taxfree-varer, alkoholhandel på fly og hurtigbåter- se TOLL 
(1995-96) Ill, 7. 
alkoholhandel ved ankomstflyplass- se TOLL (1996-97) 
Ill, l og 4. 
salg av- se ALKOHOL (1996-97) IV, l. 

Taxol, kostnadene for cellegiftkuren - se HELSEVESEN 
(1994-95) III, 8. 

TBK, enkelte forhold vedrørende - se TELEVERKET 
(1994-95) Il, l. 

Teater Ibsen, bev. 1995- se KUNST (1994- 95) l, 2. 
Teaterforestillinger, kringkastingsoverføringer (transmisjo

ner)- se KUNST (1994-95) l, 2. 
Teaterformål, budsjett- se KUNST (1993 - 94) I, 3; (1994-95) 

l, 2; (1995 - 96) I, 3; (1996-97) I, 3; STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31. 

Teaterpolitikk, interpellasjon - se KUNST (1995-96) Il, l. 
Teatret Vårt, bev. 1996- se KUNST (1995-96) l , 3. 
Tegnspråk, fag- og timefordeling i den lO-årige grunnskolen-

se SKOLER (1995-96) Il, 4. 
forslag om å sikre opplæring for hørselshemmede førskole
barn- se FUNKSJONSHEMMEDE (1994- 95) Il, 5. 
forslag vedr. videregående opplæring - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1996-97) Il, 3. 
lovfestet rett for døve - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1993-94) Ill, 2. 

Tegnspråkteater, anmodning vedr. etablering av et - se 
KUNST (1996-97) I, 3. 

Teknisk-vitenskapelig dokumentasjonssenter for musikkin
strumenter, bev. 1997- se KULTURVERN (1996-97) I, 
l. 

Teknisj{e fagskoler, mellomlederutdanning ved- se VIDERE-
GAENDE SKOLER (1995-96) Ill, 8. • 
studiekompetanse etter fullført - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1996-97) Ill, 4. 

Teknologi, eksport av miljøskadelig - se MILJØVERN 
(1994-95) lll, 6. 

Teknologiråd, etablering av- se VITENSKAP (1996-97) Il, l. 
- forslag om utredning og ev. etablering (bifalt)- se VITEN

SKAP (1995-96) Il, 5. 
Teknologisk Institutt, budsjett - se INDUSTRI (1995-96) I, l; 

(1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
tilbakerapportering på bruk av statstilskudd - se INDU
STRI (1994-95) I, l. 

Tekovarer, toll på- se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Il, 7. 
Tekstilprodukter fra u-land, avvikling av handelshindringer 

ved et EU-medlemskap - se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) Ill, 2. 

Tel Aviv, flytting av den norske ambassaden i Israel til Jerusa
lem- se UTENRIKSSAKER (1993 - 94) Ill, 14; (1995-96) 
Ill, 3. 

Tele som naturskade, forslag om - se NATURSKADER 
(1996-97) IV, l. 

Telefonanleggsloven, oppheving av -se TELEKOMMUNI
KASJONER (1994-95) IV, l. 

Telefonautomater, planer om nedleggelse av- se TELEVER
KET (1994-95) Ill, 14; (1996-97) Ill, 13. 

Telefopavlytting av Peder Martin Lysestøl - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996-97) Il, 17 og Ill, 9. 
lovlig, Aukrust-utvalgets anbefalinger - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1996-97) Ill, l. 
lovlig, Telenors praktisering - se TELEVERKET 
(1996-97) Ill, 4. 
skr.spm. t'ra Bjørg Hope Galtung- se (1996-97) Dok. 15, 
spm. 66. 
Telenors praktisering- se TELEVERKET (1996-97) Ill, 3 
og4. 
ulovlig, Telenors nett og tjenester - se TELEVERKET 
(1996-97) Ill, 3. 

Telefonkontroll, avhør av ikke offentlig ansatte som bistår ved 
-se STRAFFELOVGIVNING (1996-97) IV, 4. 
i narkotikasaker, endr. i straffeprosessloven- se STRAF
FELOVGIVNING (1993-94) IV, l. 

Telefonsamtaler, konsesjonsvilkår for sentralt samtaleregister 
-se TELEVERKET (1993-94) Il, 3; (1994-95) 11, 3 og 4. 

Telefonsentraler, leveranser til Kina- se TELEKOMMUNI
KASJONER (1994-95) Ill, 3. 

Telegrafloven, endr.- se TELEVERKET (1993-94) IV, l. 
oppheving av - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1994-95) IV, l. 

TELEKOMMUNIKASJONER ............. 746 
Telekommunikasjonsforskning, bev. 1997- se TELEKOM

MUNIKASJONER (1996-97) I, l. 
Telekstjeneste, avvikling av enerett - se TELEKOMMUNI

KASJONER (1995-96) Il, 5. 
TelemlJrk, Sluseprosjektet for narkomane - se VIDERE

GAENDE SKOLER (1996-97) Ill, 9. 
stedsvalg for fellesadministrasjonen for høgskolene i - se 
HØGSKOLER (1993-94) Ill, l. 

Telemark fylkeskommune, ekstratilskudd tilknyttet elevplas
ser se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1996-97) Ill, l ; STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 
sender uttalelse om utilfredsstillende budsjettprosess i 
kommunesektoren- se FYLKER (1996-97) Il, 2. 

Telemark kompetanse- og næringsunion, konstitusjonelle 
antegnelser til prosjektet - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 

Telemark lærerhøgskole, bev. 1994 - se HØGSKOLER 
(1993-94) I, l. 

Telemark Sentralsykehus, forskningsprosjekt vedr. føflekk
rett- se SYKEHUS (1996-97) Ill, 3. 
videreutdanning for hjelpepleiere i operasjonsteknikk - se 
HELSEPERSONELL (1995-96) I, l. 

Telemark!V estfold distriktstollsted, forslag om oppretthol
delse (bifalt)- se TOLL (1996-97) I, 2. 

Telemark/Vestfold tolldistrikt, sammenslåing med Buskerud 
- se TOLL (1995-96) Ill, 5. 

Telemarksbataljonen- se !RF-bataljon. 
Telemedisin, forslag om videreutvikling og finansiering (bifalt) 

-se HELSEVESEN (1996-97) Il, 5. 
prisnivået på Televerkets tjenester - se TELEVERKET 
(1993-94) Ill, l. 

Telemontører, beskatning av diettgodtgjørelse- se PERSON
BESKATNING (1996-97) Ill, l. 

Telenor- se TELEVERKET. 
Telenor AS, lov om telekommunikasjoner - se TELEKOM

MUNIKASJONER (1994-95) IV, l. 

TELEVERKET .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . 749 
Televerket, anskaffelsesvirksomheten - se RIKSREVISJO

NEN (1993-94) Il, 4. 
likestillingsutvikling - se LIKESTILLING (1996-97) Ill, 
3. 
morarentekostnader- se RIKSREVISJONEN (1994 - 95) 
Il, 6. 

Televerkets forskningsinstitutt, uteblivelse av ny norsk indu
strivirksomhet i kjølvannet av GSM-forskning - se 
VITENSKAP (1993-94) Ill, 3. 

Terror;:beredskap, politireservens rolle - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 5. 

Terrorisme, overv~ing av utenlandske miljøer i Norge - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) Ill, l. 

Testamentsfullbyrdelse, endr. i skifteloven - se RETTSVE
SEN (1994-95) IV, l. 

Tetragynon, reseptfritak for p-pillen - se HELSEVESEN 
(1995-96) Ill, 8. 

Tettstedsbegrepet, avklaring av hensyn til kommunenes skat
tegrunnlag- se KOMMUNER (1994-95) Ill, 9. 

Tibet, menneskerettighetsbrudd- se MENNESKERETTIGHE
TER (1996-97) Il, l. 

Tidskonto for selvstendig næringsdrivende småbamsforeldre -
se FAMILIE (1995-96) IV, 2. 
for småbamsforeldre- se FAMILIE (1993-94) I, l. 
for småbamsforeldre, bev. 1993 til informasjon- se F AMI
LIE (1993-94) Il, l. 
for småbamsforeldre, regelendring med tanke på selvsten
dig næringsdrivende - se FAMILIE (1994-95) Ill, 2; 
(1995-96) I, l. 
for småbamsforeldre, tilpasset deltidsarbeidende - se 
FAMILIE (1993-94) IV, 5. 

Tidspartloven, ny lov- se FORBRUKERSAKER (1996-97) 
IV, 5. 

Tidspartsavtaler, innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv vedr. 
-se FORBRUKERSAKER (1994-95) Il, 3. 

Tilgift som reklame i markedsføring, forslag om fjerning av for
bud mot- se HANDEL (1996-97) IV, l. 

Tilleggspensjon for unge uføre, garantert - se TRYGDER 
(1996-97) IV, 14. 

Tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende 
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organer, emir. i lov om - se POST (1994-95) IV, l. 
Tilsattes representasjon, endr. i lov- se AKSJER (1996-97) 

IV, 4. 
Tilsettinger, midlertidig innen kultur, forskning og idrett- se 

ARBEIDSMILJØ (1996-97) IV, l. 
Tilsynsutvalg ved rusmiddelinstitusjoner, budsjett - se FYL

KER (1993 - 94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2. 
Tilvirkerloven, gjennomføring 1991 og 1992- se FISKEOM

SETNING (1993-94) Il, l. 
Timeshareavtaler - se Tidspartsavtaler 
Tinfos AS, melding om framtidig disponering av Tokke 1 - se 

ELEKTRISITET (1995-96) Il, 5. 
Ting Hai House i Arendal, arbeidstillatelse for kinesiske kok

ker - se REISELIVSNÆRING (1994-95) Ill, 2. 
Tinghus, Tromsø, prosjektering av nytt - se DOMSTOLER 

(1996-97) l , l. 
Tinglysingsdata AlS, aksjer i- se RETTSVESEN (1994- 95) I, 

l. 
utskilling av Domstolsdata- se RETTSVESEN (1993-94) 
I, 1. 

Tinglysingsloven, endr. i - se STATSFORVALTNING 
(1994-95) IV, l. 
endr. i- se SVALBARD (1996-97) IV, 2. 

Tinn kommune, overtakelse av Heger A/S - se INDUSTRI 
(1995-96) Ill, 6. 

Tinnosbanen, driftsstøtte- se KULTURVERN (1994- 95) Ill , 
4 . 

Tinnsjøfergene, driftsstøtte - se KULTURVERN (1994 - 95) 
Ill , 4. 

Tiny Transport A/S, anmodning til Oslo fylkesskattekontor 
om veiledning - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1993 - 94) Ill , 3. 
skattemyndighetenes tidsbruk i en sak vedr. - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1993-94) III, 2. 
tilbakelevering, av regnskapsmateriell beslaglagt hos - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) III, 18. 

Tippemidler til idrettsformål i kommunene, konstitusjonelle 
antegnelser - se RIKSREVISJONEN (1993 - 94) Il, 1. 
henstilling om øremerking til kulturminnevern - se MIL
JØVERN (1994-95) Il , 4. 
krav til kommunale planer for å kunne behandle søknader 
om tippemidler - se KOMMUNER (1994 - 95) Ill , l. 

Tjeldbergodden, finansiering av veg - se VEGVESEN 
(1993-94) Il, l. 
Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalelse vedr. 
gasskraftverk - se OLJEOMSETNING (1995-96) Il, 4 . 
utnytting av spillvarme - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1993-94) Ill, 10. 

Tjeldsund kommune, avtale om boliger ved Ramsund orlogs
stasjon- se FORSVARSMATERIELL (1993-94) Il , 5. 
avtale om bygging av boliger - se FORSV ARSMATERI
ELL ( 1994- 95) Il , 2. 

Tjeldøy fort i Ofotfjorden, utfasing (forslag bifalt) - se FOR
SV AR (1996- 97) Il, 9. 

Tjenestemannsloven, bibehold av rettigheter ved overgang fra 
NSB og Luftfartsverket - se ST ATENS PERSONALPO
LITIKK (1996 - 97) IV, l. 
bibehold av rettigheter ved overgang fra Postens datasen
tral - se STATENS PERSONALPOLITIKK (1995-96) 
IV, l. 
midlertidige ansettelser - se ST ATENS PERSONALPO
LITIKK (1994-95) Ill , 2. 
rettigheter for ansatte i Televerket- se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1993-94) IV, 2. 

Tjenestemannsorganisasjonenes opplysnings- og utviklings
fond, tilskudd - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, l ; (1995- 96) l, 1; (1996-97) l, 
l. 

Tjenestemannsregister, Statens Sentrale (SST), oversikt over 
stillinger i staten- se STATSBUDSJETTET (1993 - 94) I, 
3; (1994-95) 1, 3; (1995 - 96) r, 3; (1996-97) I, 3. 

Tjenestemenn, offentlige, aldersgrenser for - se ST ATENS 
PERSONALPOLITIKK (1995-96) Il, 5. 

Tjenestepensjonsordninger, forslag vedr. en egen lov for 
(bifalt)- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
Kommunal Landspensjonskasse og EØS-avtalen - se FOR
SIKRING (1996- 97) Ill, l. 
innskuddsbaserte- se STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 
34. 
innskuddsbaserte, forslag om en fornyet vurdering (bifalt) 
-se STATSBUDSJETTET (1996- 97) l, 2. 

innskuddsbaserte, henstilling om å fremme forslag til reg
elverk- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 

Tjenesteytende næringer, næringspolitisk redegjørelse - se 
INDUSTRI (1995-96) Il, l. 
rammevilkår og betydning for verdiskaping og sysselset
ting- se HANDEL (1994-95) Il, 2. 

Tjenesteyting, offentlig, forslag vedr. brukerinnflytelse - se 
FORBRUKERSAKER (1995-96) Il, 4. 

To-instansreformen, budsjettfleksibilitet etter innføringen av 
se DOMSTOLER (1995-96) I, l. 
innføring av- se DOMSTOLER (1994- 95) I, l. 
voldtektsofres belastning etter innføring av- se DOMSTO
LER (1996-97) Ill, l. 

Tobakkavgift - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
(1996- 97) I, 2 og 31; SÆRAVGIFTER (1993-94) I, 2; 
(1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
1995, endr. - se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
1995, strukturendring- se SÆRAVGIFTER (1994-95) l, 
3. 
anvendelse til røykeforebygging - se FOLKEHELSE 
(1993 - 94) Ill, l. 
endr. 1.7.94- se STATSBUDSJETTET (1993-94) Il , 7. 
revurdering av avgiftsnivået - se SÆRAVGIFTER 
(1993 - 94) III, 2. 

Tobakkskadeloven, endr. i- se FOLKEHELSE (1994-95) IV, 
l ; (1996 - 97) IV, l. 
endr. i - se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
forslag om endr. - se FOLKEHELSE (1995-96) Il, 3. 

Tobakkskaderådet, budsjett- se FOLKEHELSE (1993-94} l, 
1; (1994- 95) l, l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, 1 og 2. 

Tobakksloven, endr.- se FOLKEHELSE (1994- 95) IV, l. 
Tobakksprodukter, kontroll med innholdet i - se FOLKE

HELSE (1994- 95) Il, 3. STATSBUDSJETTET (1996- 97) 
Il, 28. 

Tobakksvarer, aldersgrense for innførsel av - se FOLKE
HELSE (1996-97) IV, l. 

Todalen Fv322, Møre og Romsdal - se VEGVESEN 
(1994-95) I, l ; (1995 - 96) I, l. 
Fv322, Møre og Romsdal , omgjøring til riksveg- se VEG
VESEN (1996-97) I, l. 

Tofte industrier, salg av klorfabrikk til India- se INDUSTRI 
(1994 - 95) Ill , 18. 

Tokke l , melding om framtidig disponering - se ELEKTRISI
TET (1995 - 96) Il, 5. 
redegjørelse om medeierskap - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 

Tolketjeneste for døve og døvblinde underlagt hjelpemiddel
sentralen- se FUNKSJONSHEMMEDE (1993-94) l, 2. 
for norske pensjonister i Spania - se ELDREOMSORG 
(1994- 95) Ill, 3. 
autorisasjonsordning- se INNVANDRERE (1996- 97) Il , 
10. 

Tolkeutdanning, forslag om opprustning (bifalt) - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1996-97) Il , 3. 

TOLL ........... . ....... . .. . ............ . 753 
Toll- og avgiftsdirektoratet, hev. til narkotika- og spritkontroll 

-se TOLL (1996-97) Ill , 3. 
budsjett - se TOLL (1993-94) I, 3; (1994-95) I, 2; 
(1995-96) I, 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
budsjett 1997, organisasjonsendr. - se TOLL (1996-97) I, 
2. 
endr. budsjett- se TOLL (1993-94) Il , l; (1995-96) Il, 2. 
regnskaps- og registersystemet TVIST 2000 - se ST A IS
BUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Tolldeklarering, bruk av elektronisk datautveksling- se TOLL 
(1996-97) IV, I. 

Tollinntekter - se STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27; 
(1995-96) I, 32. 

Tolloven, endr. i - se RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se ØKONOMISK SAMARBEID (1996-97) IV, l. 

Tollsteder, Buskerud og TelemarkNestfold distrikts-, forslag 
om opprettholdelse (bifalt)- se TOLL (1996-97) I, 2. 
eiendomsoverføring til Statsbygg - se TOLL (1995-96) I, 
2. 

Tolltariff for landbruksvarer, fullmakt til utforming - se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 27. 

Tolltjenestemenn, mulighet for uttalelser i EU-saken - se 
TOLL (1994-95) I, l. 

Tollvesenet, konstitusjonelle antegnelser 1993- se RIKSREVI-
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SJONEN (1994-95) 11, 6. 
Tomgangsleie i departementene, anmodning vedr. alternativer 

- se STATSBUDSJETTET (1996- 97) l, 31. 
Tomtefeste, ny lov om - se BYGNINGSVESEN (1996-97) 

IV, l. 
Tomtefesteloven, endr. - se SIVILLOVGIVNrNG (1994-95) 

IV, l. 
Sivillovbokutvalgets arbeid med- se BYGNINGSVESEN 
(1995-96) lll, 3. 

Tomtepriser ved salg av statseiendom- se PRISER (1995-96) 
Ill, 3. 

Tonnasjeskatt, satser for- se SKATTER (1996-97) l, 2 og IV, 
8; STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 34. 

Toppidrettsutøvere, viderefønng under Reform 94 av videre
gående skoler for - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993 - 94) Ill, 14; (1994-95) Ill, 7. 

Toppskatt - se PERSONBESKATNING (1993-94) I, 1; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
justering av grenser for - se STATSBUDSJETTET 
(1995-96) I, 2; (1996-97) I, 2. 

Toppstillinger i det offentlige, systemet for utnevnelser - se 
REGJERINGEN (1993-94) Il, 8. 

Torp i Vestfold, helikopterutdanning for yrkesflygere- se PRI
VATSKOLER (1995-96) Ill, l. 

Torp flyplass - se Sandefjord Lufthavn. 
Torpomoen leir, oppgradering/utbedring av - se FORSVAR 

(1995-96) Ill, 16. 
Torsk, gytebestand og dumping - se FISKERIER (1996-97) 

III, 8. 
Torskebestanden i Barentshavet- se FISKERIER (1996-97) 

Il, 7. 
i Nordsjøen- se FISKERIER (1996-97) Il, 8. 

Torskefiskerier, Canadas krav om opphør utenfor 200- mils
sone- se FISKERIER (1993 - 94) Ill, 4. 

Torskefisket nord for 62. breddegrad, rekrutteringskvoter til -
se FISKERIER (1993-94) Ill, 5. 

Torskekvoter fordeling av ledige - se FISKERIER (1993 - 94) 
Ill, 2. 
tildeling til fartøyer fra Rogaland og sørover av norsk- se 
FISKERIER (1993-94) III, 8. 
kystfiskeflåten i Nord-Norge- se FISKERIER (1996-97) 
Ill, 4. 
uttalelse fra Røst kommune om kystflåtens andel - se FIS
KERIER (1994-95) Il, 4. 

Torturovervåkingskomite, Europarådets, inspeksjon i norske 
fengsler- se FENGSLER (1994-95) I, l og Ill, l. 

Tosentunnelen, sikkerhetsinstallasjoner - se VEGVESEN 
(1996- 97) Ill, 16. 

Totalisatoravgift, budsjett- se SÆRAVGIFTER (1993 - 94) I, 
l; (1994-95) I, l; (1995-96) I, 3; (1996-97) l, 3. 
endr. budsjett 1996- se SÆRAVGIFTER (1996-97) 11, l. 

Totalisatorloven, endr. i- se LOTTERI OG SPILL (1995-96) 
IV, l. 

Totalisatorspill, konsesjon for drift av - se LOTTERI OG 
SPILL (1993-94) Ill, 2. 

TOTEX 93, bruk av flyktninger som målgruppe under bered
skapsøvelsen- se SIVILFORSVAR (1993-94) Ill, 2. 

Totland, Olav, tidl. stortingsrepr., minnetale over, S. tid. 
28-29 (8.10.96) 

Trafikkavgift, dokumentasjon fra Tollvesenet til Farsund kom
mune på innkrevd - se SÆRAVGIFTER (1994-95) Ill, 2. 

Trafikkflygerutdanning, engangstilskudd til Norwegian avia
tion college på Bardufoss 

0
- se ST A TSBUDSJETTET 

(1995 - 96) l, 32; VIDEREGAENDE SKOLER (1995-96) 
I, l. 
utdanningsstøtte til elever ved Norwegian A viation College 
- se STUDIEFINANSIERING (1996-97) fil, 3. o 

Trafikklærerutdanning, forslag vedr.- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1995-96) 11, 2. 

TrafikkontroU, fotoboksdrift på EIO i Kvæfjord - se VEG-
TRAFIKK (1996-97) Ill, 7. o 

Trafikkriminalitet, tiltak mot - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1993-94) I, l; (1994-95) I, L 

Trafikksentral Fedje, dekningsgrad mot nord- se SIKKER
HET TIL SJØS (1994-95) I, l. 
i Oslofjorden og Rogalandsornrådet - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1993-94) l, l. 
i Oslo~orden, etablering i Horten - se SIKKERHET TIL 
SJØS 1994-95) I, l. 
i Roga and- se SIKKERHET TIL SJØS (1994-95) I, l og 
Ill, 7; (1995 - 96) I, l; STATSBUDSJETTET (1994-95) li, 

12. 
Trafikksentraler, budsjett - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET (1996-97) 
Il, 28. 

Trafikksikkerhet, alderskravet til førerkort klasse C/CE - se 
VEGTRAFIKK (1996-97) 11, 2. 
blålys på privat kjøretøy i legevakttjeneste- se VEGTRA
FIKK (1996- 97) Il, 6 og Ill, 5. 
bruk av marihuana i forskningsprosjekt - se VITENSKAP 
(1995-96) Ill, l. 
endr. vedr. engangsavgift på motorkjøretøyer - se SÆR
AVGIFTER (1995-96) l, 4. 
for «myke trafikantem - se VEGTRAFIKK (1995-96) Il, 
l. 
forslag om promillegrense på 0,0 - se VEGTRAFIKK 
(1994-95) Il, 3. 
forslag om trafikklærerutdanningen - se VEGTRAFIKK 
(1995 - 96) Il, 2. 
forslag om tverrfaglige ulykkeskommisjoner - se VEG
TRAFIKK (1996-97) Il, 3. 
opplæring i bameskofen- se SAMFERDSEL (1993-94) l, 
l. 
påbud om bilbelte i buss- se VEGTRAFIKK (1995-96) 
Ill, 2. 
reklame langs vegene- se VEGTRAFIKK (1994-95) Il, 2. 
sikring av skoleområder- se VEGTRAFIKK(1996- 97) Il, 
4. 
skoleskyss for 6-åringer- se SKOLER (1996- 97) Ill, 13; 
VEGTRAFIKK (1996-97) Ill, 4. 
skoleveger, skr.spm. fra Terje Sandkjær- se (1996-97) 
Dok. 15, spm. 53. 
tverrfaglige ulykkeskommisjoner, skr. spm. fra Terje Sand
kjær- se (1996-97) Dok. 15, spm. 71. 
veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - se VEGVESEN 
(1996-97) Il, 9. 

Trafikkskadde unge, utredning av behov for interkommunale 
institusjoner- se FUNKSJONSHEMMEDE (1994-95) I, 
2. 
trygde- og forsikringsutbetaling etter nakkeslengskade - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1996-97) Ill, 8. 

Trafikkulykker, førstehjelp i bilføreropplæringen - se VEG
TRAFIKK (1994-95) III, 5. 
straffereaksjoner mot norske og utenlandske trailersjåfører 
- se VEGTRAFIKK (1994-95) Ill, 9. 

TRAKTATER ............................ 757 
Trandum tekniske verksted, nedleggelse - se FORSVAR 

(1995-96) 11, 4. o 

opprettholdelse av vedtak om flytting til Rødsmoen i Amot 
kommune- se FORSVAR (1994-95) Il, 10. 

Transocean, amerikansk oppkjøp av riggselskapet - se INDU
STRI (1995-96) Ill, 10. 

Transplantasjoner, henstilling vedr. fordeling mellom de nor
diske land- se SYKEHUS (1996-97) l, 2. 
kapasitetsproblemer ved Rikshospitalet - se SYKEHUS 
(1996-97) Ill, 7. 

Transport av dyr, forslag vedr. tidsavgrensning m.v. - se 
VETERINÆRVESEN (1994-95) Il, 2 og 3. 

- innenlands, fellesregler 1 EØS-avtalen- se SAMFERDSEL 
(1994-95) IV, l. 

Transportfly, anskaffelse av nye - se FORSVARSMA TERI
ELL (1996-97) Il, l og 4. 

Transportnæringen, rammevilkår - se VEGTRAFIKK 
(1994-95) Ill, 4. 

Transportpolitikk, melding om grunnlaget for - se SAM
FERDSEL (1996-97) Il, l. 

Transportsektoren 1998-2007, melding om- se SAMFERD
SEL (1996-97) Il, 5. 
bruk av gass (forslag bifalt) - se OLJEOMSETNING 
(1995-96) Il, l. 
bruk av gass - se VEGVESEN (1996-97) Il, 9. 
bærekraftig forbruk i- se MILJØVERN (1993 - 94) Il, 3. 
forslag til behandling i varslede meldinger om bærekraftig 
utvikhng og grønne skatter- se MILJØVERN (1996 - 97) 
Il, l. 
miljøutfordringer i - se FORURENSNING (1995-96) Il, 
8. 
tiltak mot C02- og NOx-utslipp - se FORURENSNING 
(1995-96) Il, 5. 
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Travel, engelsk tittel på NSBs blad- se SPRÅK (1995-96) Ill, 
4. 

3 H Vacuum AS på Notodden, SNDs engasjement i - se INDU
STRI (1994-95) Ill, 20. 

Tre-terminsordning ved høyere læresteder - se HØGRE 
UTDANNING (1993-94) I, l. 

Trebåtbygging og Refonn 94- se SKOLER (1993 - 94) Ill, 29. 
Trefoldighetskirken i Oslo, stengning og forfall - se DEN 

NORSKE KIRKE (1993-94) Ill, 2. 
Treforedlingsindustri, kvotebegrensninger for norsk avispapir 

ved finsk og svensk medlemskap - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 2. 

Treholt, Arne, benådningen av - se REGJERINGEN 
(1993-94) Il, 10. 

Trekantsambandet, bygging og delvis bompengefinansiering 
-se VEGVESEN (1995-96) Il, 5. 
forlenget innkreving av forhåndsbompenger - se VEGVE
SEN (1995-96) I, 2. 
Hordaland, bev. til- se STATSBUDSJETTET (1995-96) 
I, 32; VEGVESEN (1995-96) l, l. 
Hordaland, uttalelse fra Kvinnherad kommune - se VEG
VESEN (1994-95) Il, 2. 
kostnadsramme - se VEGVESEN (1996- 97) Ill, 7. 

Trenere i idrettslag, midlertidige tilsettinger - se IDRETT 
(1994-95) Ill, 2. 

Trenregimentet, samlokalisering med Akershus regiment og 
FOKIV- se FORSVAR (1995-96) Il, 13. 

TRESS-90, alternativer til- se TRYGDER (1995-96) Il, Il. 
antegnelse vedr. habilitetsspørsmål og konsulentbruk - se 
RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 4. 
hev. 1994 til Rikstrygdeverkets prosjekt- se STATSBUD
SJETTET (1993 - 94) I, 34; TRYGDER (1993-94) l, 2. 
konstitusjonelle antegnelser til - se RIKSREVISJONEN 
(1993 - 94) Il, l ; (1994-95) Il, 12; (1995 - 96) Il, 3 og 9. 
omlegging av gjennomføring av - se TRYGDER 
(1994-95) l, 2. 
personvernhensyn ved- se TRYGDER (1993-94) Ill, l. 
prosjektstans samt ny utredning av alternativer- se TRYG
DER (1994 - 95) Il, 5. 
referat fra åpen høring - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) Il , 9. 
sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket og Norsk Informa
sjonsteknologi- se RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 9. 

TRIPS-avtalen, endr. i lover - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1996-97) IV, l. 

Troll Fase l, oppdrag til utenlandsk verksted - se OLJE UT
VINNING (1993-94) Ill, 2. 

Troll vest gassprovins, ny plan for utbygging og drift - se 
OLJEUTVINNING (1996-97) Il, 4. 

Troll-utbyggingen, norsk andel av leveranser til landanlegget 
på Kollsnes - se OLJEUTVINNING (1994-95) Ill, l. 

Troms, endr. i Hærens utdanningsvirksomhet i Indre- se FOR
SVAR (1994-95) Il, 10. 
finsk som andrespråk for elever med kvensk bakgrunn - se 
GRUNNSKOLE (1994-95) Ill, 8. 
gradvis avvikling for Sør-Troms av statsgaranterte fiskelån 
-se NORGES BANK (1995-96) l, l. 
losstasjoner, vurdering av ev. strukturendring - se SIK
KERHET TIL SJØS (1996-97) l, l. 
psykisk helsevern- se RIKSREVISJONEN (1995-96) Il, 
4. 
skyte- og øvingsfelter i Indre- se FORSVAR (1996-97) 
Il, 4. 

Troms fylkeskommune, betinget tilskuddstilsagn for utgifter 
ved regionsenter for døvblindfødte - se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1996-97) l, l. 
garanti for utgifter ved regionsenter for døvblindfødte - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI (1993-94) I, 2; 
(1994-95) I, 2; (1995-96) I, l. 
sender skriv vedr. forskningsmidler til fiskeri og havbruk i 
Nord-Noq~e- se FYLKER (1995-96) Il, 5. 
sender skriv vedr. reiselivsstudiet ved Høgskolen i Harstad 
-se FYLKER (1995 - 96) Il, 6. 
sender skriv vedr. situasjonen i fiskerinæringen- se FYL
KER (1995-96) Il, 7. 
sender uttalelse om forhandlingsansvar for lærere - se 
FYLKER (1993-94) Il, 2. 
sender uttalelse om fylkeskommunens regionalpolitiske 
rolle- se FYLKER (1993-94) Il, l. 
sender uttalelse om tippemidler- se FYLKER (1993-94) 
Il, 8. 

sender uttalelse vedr. fornyelse av kystfiskeflåten - se 
FYLKER (1995-96) Il, 4. 
sender uttalelse vedr. tvungen retur av bosniske flyktninger 
- se FYLKER (1995-96) Il, 3. 

Tromsø, anmodning vedr. et praktisk-kirkelig kompetansesen
ter- se DEN NORSKE KIRKE (1996-97) I, l. 
behandling av barn med leppe/ganespalte ved regionsyke
huset - se SYKEHUS (1995-96) III, l. 
bev. til et praktisk-kirkelig kompetansesenter- se STATS-
BUDSJETIET (1996-97) Il, 28. • 
nytt Polanniljøsenter, tilleggsbev. - se POLAROMRA
DER (1996-97) li, l. 
Statens veterinære laboratorier i Nord-Norge, flytting av 
enhet fra Harstad - se VETERINÆRVESEN (1996- 97) l, 
2. 
studentbegrensning ved universitetet - se UNIVERSITET 
(1993-94) Ill, l. 

Tromsø Lufthavn, eiendomspris ved ekspropriasjon for utbyg
ging- se LUFTFART (1995-96) Ill, 17. 

Tromsø Symfoniorkester, hev.- se KUNST (1995-96) l, 3; 
(1996-97) I, 3. 

Tromsø Universitet, budsjett- se UNIVERSITET (1993-94) 
l , l; (1994-95) l, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) l, l. 
endr. budsjett 1995- se UNIVERSITET (1995-96) Il, l. 
ev. knutepunktansvar for dokumentasjonsvitenskap og bib
lioteksforskning- se UNIVERSITET (1995-96) I, l. 
farmasi- og psykologistudier, oppbygging - se UNIVER
SITET (1996-97) I, l. 
nasjonal åpning av tradisjonelt åpne studier- se UNIVER
SITET (1995- 96) Il , 3. 
pasientregistrering uten konsesjon fra Datatilsynet ved eva
luering av fastlegeforsøk- se UNIVERSITET (1993-94) 
Ill, 3. 
prosjekt for opprettholdelse av grendeskoler- se UNIVER
SITET (1996-97) Ill, l. 
stillinger til psykologistudiet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
tannlegestudium - se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9; 
(1996-97) Ill, 24. 

Trondheim, asbestholdig asfaltstøv - se VEGVESEN 
(1993 - 94) lll, 4. 
bev. til arrangementer tilknyttet 1000- årsjubileet - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31. 
IKEAs planer om etablering av varehus i- se VAREHAN
DEL (1995-96) Hl, l. 
koordmering av kulturinstitusjoner fram mot byjubileet i 
1997 - se KULTUR (1995 - 96) Ill, l. 
lønnsvilkår ved Brøset psykiatriske sykehus - se HELSE
PERSONELL (1996-97) Ill, 19. 
nekting av permisjon for å bli heltids kommunepolitiker -
se KOMMUNER (1995-96) Ill, 5. 
ny universitetsklinikk - se SYKEHUS (1996-97) Il, 9. 
tapperivirksomheten til Arcus AS - se ALKOHOL 
(1996-97) lll, 5. 
utdanningsstøtte til jusstudenter ved Merkantilt Institutt
se STUDIEFINANSIERING (1995-96) Ill, 7. 
ytre organisering av domstolen i - se DOMSTOLER 
(1995-96) lll, l. 

Trondheim Alders- og Sykeheim, følger for pleiere etter 
offentlig å ha kritisert - se HELSEPERSONELL 
(1993-94) III, 8. 

Trondheim kommune, aldersblandede klasser ved tre grunn
skoler- se GRUNNSKOLE (1993-94) Ill, 7. 
levekår og boforhold- se KOMMUNER (1994-95) Il, 10. 
situasjonen i grunnskolen - se KOMMUNER (1993 -94) 
Ill, 4. 
søknad om nominasjon til europeisk kulturby - se KUL
TUR (1994-95) Il, l og Ill, 3. 
økonomisk situasjon i - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1995-96) Ill, 5. 

Trondheim Symfoniorkester, hev. 1996 - se KUNST 
(1995-96) l, 3. 

Trondheim Universitet, budsjett - se UNIVERSITET 
(1993-94) l, l; (1994-95) l, l; (1995-96) l , l; (1996-97) I, 
l. 
endr. budsjett 1995- se UNIVERSITET (1995-96) Il, l. 
EØS-tilpasning av det medisinske studiet - se UNIVERSI
TET (1994-95) Ill, 2. 
forslag om formalisering av samarbeid med Norges tek
niske høgskole- se UNIVERSITET (1994-95) Il, 4. 
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forslag om utredning av organiseringen- se UNIVERSI
TET (1994-95) Il, 5. 
forslag vedr. et 5-årig sivilingeniørstudium (bifalt) - se 
UNIVERSITET (1996-97) I, l. 
forslag vedr. nytt realfagsbygg (bifalt) - se UNIVERSI
TET (1995-96) l, l. 
lukking av studier- se UNIVERSITET (1995-96) III, 2. 
omgjøring til Norges teknisk-naturvitenskapelige universi
tet (NTNU) - se UNIVERSITET (1994-95) 11, 2. 
organisering av NTNU- se UNIVERSITET (1995-96) Il, 
2. 
utkvotering av kvinner i kollegiet- SE UNIVERSITET 
(1995 - 96) Ill, 7. 

TrondheimsoUstene, hev. 1996- se KUNST (1995-96) l, 3. 
Tronstuløkka, kjøp av boliger i forbindelse med Gardennout

byggingen- se LUFTFART (1994-95) Ill, 7. 
Trontalen- se REGJERINGEN (1993-94) Il, 2; (1994-95) Il, 

l; (1995-96) Il, l; (1996-97) Il, 2. 
sammenslåing med beretningen om rikets tilstand - se 
REGJERINGEN (1996- 97) Ill, 12. 

TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 
Trygdeavgift - se FOLKETRYGD (1993 - 94) l, 2; (1994-95) 

I, l; (1995-96) I, 2; (1996-97) l, 2. 
Trygdeetaten, avslag på trygdesøknad uten ny vurdering ved 

motstridende anbefalinger- se TRYGDER (1995-96) Ill, 
4. 
budsjett- se TRYGDER (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, 2; 
(1995-96) I, 2; (1996-97) l, l og 2. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, l; (1995-96) 
Il, 2; (1996-97) Il, 6 og 15. 
endr. i organisering- se TRYGDER (1994-95) IV, 2. 
saksbehandlingstid for ankesaker - se TRYGDER 
(1996-97) Ill, 2. 
framtidig edb-løsning - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996- 97) l, 31; TRYGDER (1995-96) Il, 11. 

Trygdekontorer, avvik mellom lokale regnskaper og Rikstryg
deverkets sentrale regnskap - se RIKSREVISJONEN 
(1995-96) 11, 4. 
behandlingstid for søknader om tekniske hjelpemidler- se 
TRYGDER (1994-95) Ill, 14. 
eiendomsoverføring til Statsbygg - se TRYGDER 
(1995 - 96) l, l. 
samordning med sosialkontorer og arbeidskontorer - se 
TRYGDER (1994-95) Ill, li. 

Trygdemisbruk, forskjellsbehandling av leger og trygdemotta
kere- se TRYGDER (1996-97) III, 3. 
skjema sendt til enslige forsørgere - se TRYGDER 
(1995 - 96) Ill, 3. 

Trygdeoppgjøret - se FOLKETRYGD (1993-94) Il, 6; 
(1994-95) Il, 7; (1995-96) Il, 9; (1996-97) Il, 13. 

TRYGDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 
Trygderefusjon, behandling av ufrivillig barnløse framfor ven

tetidspasienter pga. ordningene for - se TRYGDER 
(1993 - 94) Ill, 15 . 
bortfall for leger, psykologer og fysioterapeuter uten avtale 
-se HELSEVESEN (1996-97) IV, 7. 
for behandling i utlandet, forslag vedr. søknadsadministra
sjon- se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
for helsepersonell med avtaleløs pnvat praksis - se HEL
SEVESEN (1993-94) Ill, 29. 
for helsetjenester mottatt for å kunne bli friskmeldt - se 
HELSEVESEN (1996-97) Ill, 33. 
for hjelpemidler for funksjonshemmede- se TRYGDER 
(1994-95) III, 17. 
for laboratorie- og røntgentjenester, forslag om gjennom
gang- se TRYGDER (1995-96) Il, 6. 
for leger m.v. - se HELSEVESEN I, l; (1994-95) l, l; 
(1995 - 96) l, l; (1996-97) l, l; STATSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 
for privatpraktiserende helsepersonell - se HELSEVESEN 
(1996- 97) Il, 18 og Ill, 28. 
for psykiatrisk helsepersonell uten avtale - se HELSEVE
SEN (1995-96) Ill, 17. 
for screeningundersøkelser- se TRYGDER (1994-95) Ill, 
7. 
for tannbehandling til spesielle pasientgrupper, forslag om 
-se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 

for tannbehandling ved kreft - se TRYGDER (1994-95) 
Ill, 8. 
til pasienter med dokumentert allergi mot amalgam - se 
HELSEVESEN (1996- 97) Ill, 22. 
til pasienter med dokumentert allergi mot amalgam, forslag 
vedr. - se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
til privatpraktiserende leger med ansatt jordmor - se HEL
SEVESEN (1994-95) Ill, 13. 
urettmessig tilegnelse av- se HELSEVESEN (1993-94) 
Ill, 6. 

Trygderetten, budsjett - se TRYGDER (1993-94) l, 2; 
(1994-95) l, 2; (1995-96) l, 2. 
budsjett 1997, saksrestanser- se TRYGDER (1996- 97) l, 
l. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) Il, l; (1996-97) 
Il, 15. 
reduksjon av behandlingstiden- se TRYGDER (1996-97) 
IV, 7. 
saksbehandlingstid - se TRYGDER (1995-96) Ill, 2; 
(1996-97) Il, 9 og Ill, 18. 
årlig publisering av kjennelser - se TRYGDER (1994-95) 
Ill, 12. 

Trygderettigheter, evaluering av skatterefonnen- se SKAT
TER (1994-95) IV, 5. 

Trygderettsloven, ankemotpart i dagpengesaker - se FOLKE
TRYGD (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se TRYGDER (1993 - 94) IV, l og 3; (1996-97) 
IV, 4, 5 og 7. 

- oppdatering av- se TRYGDER (1993-94) IV, 2. 
Trygg Trafikk, hev. 1997- se SAMFERDSEL (1996-97) I, l. 
Trygghet og nærhet i hver~Iagen, forebyggende arbeidspro-

gram - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) 
I, l. 

Trygghetsalarmer, overføring av tildelingsansvar til hjelpe
middelsentralene- se ELDREOMSORG (1996- 97) Il, 5. 

Trysilelva, kompensasjon til Trysil og Engerdal kommuner for 
tapt fiske- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

Trøgstad kretsfengsel, bedring av forhold ved- se FENGS
LER (1995-96) Ill, 3. 

Trøndelag, forbud mot sauebeiting i kjerneområdet for bjørn -
se NATURVERN (1995-96) Ill, 9. 

Trøndelag I øst, letemuligheter - se OLJEUTVINNING 
(1993-94) Il, 3. 

Trøndelag Teater, hev. 1997 - se KUNST (1996- 97) I, 3; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
budsjettoverskridelse og ekstra driftsmidler - se KUNST 
(1996-97) Ul, l. 
danseproduksjoner- se KUNST (1995-96) l, 3. 
omdisponering av midler til utbedring av Den Nationale 
Scene- se STATSBUDSJEITET (1994-95) Il, 12. 

Trålere, konsekvenser ved innføring av enhetskvoter- se FIS
KERIER (1995 - 96) Ill, 5. 
leveringsforpliktelser og ev. konsesjonsinndragning - se 
FISKERIER (1996-97) Ill, 2. 

Tsjekkoslovakia, garantier ved investeringer- se UTENRIKS
HANDEL (1993-94) l, l; (1994-95) l, 2. 

Tsjernobyl, helseeffekt av strålenedfall - se FOLKEHELSE 
(1994-95) Ill, 7. 

Tsjetsjenia, humanitær bistand - se STATSBUDSJETTET 
(1994-95) Il, 12. 
krigen i- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 3. 

Tuberkulosekontroll av innvandrere - se FOLKEHELSE 
(1995-96) Ill, 10. 

Tuberkuloselover, oppheving av - se FOLKEHELSE 
(1993-94) IV, l. 

Tullinløkka i Oslo, planlegging av nytt bygg - se DEP AR TE
MENTER (1994-95) l, 3. 

- i Oslo, utbygging av - se KOMMUNER (1994-95) Ill, 6; 
BYGNINGSVESEN (1995-96) Ill, 4; (1996-97) Ill, 2. 

Tungenes ferjeterminal AlS, fylkeskommunal garanti til - se 
VEGVESEN (1993 - 94) Ill, 2. 

Tungtransport, avgiftssystemet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 34. 
avgiftssystemet, anmodning om en vurdering m.v. - se 
SÆRAVGIFTER (1996-97) I, l. 
virksomheten vedr. kraftforsyningsberedskap- se RIKS
REVISJONEN (1994-95) Il, 6. 

Tunneler, sikkerheten i norske veg- - se VEGVESEN 
(1993-94) Ill, 3; (1996-97) Ill, 16. 

Tunnelprosjekt Aurland-Lærdal, konsekvensanalyse - se 
STATSBUDSJETTET (1993-94) l, 34. 
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forslag om jernbanetunnel gjennom Gamlebyen i Oslo - se 
JERNBANER (1994-95) Il, 5. 
forslag om å legge Gardermobanen i tunnel gjennom Lille
strøm- se JERNBANER (1994-95) Il, 6. 
i Gamlebyen, Oslo, prosjektering- se STATSBUDSJET
TET (1994-95) Il, 12. 
jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo- se JERNBANER 
(1996-97) Il, 6. 
vurdering av skipstunnel under Stad - se ST A TSBUD
SJETTET (1993-94) l, 34. 

Turisme- se REISELIVSNÆRING. 
Turistskip, Bergen som snuhavn for - se REISELIVSNÆ-

RING (1994-95) Ill, l. o 

Turnusarbeid, arbeidstid- se ARBEIDSVILKAR (1994-95) 
Ill, 17; LIKESTILLING (1996-97) Ill, l. 
fotslag om likestilling med skiftarbeid- se ARBEIDS VIL
KAR (1996-97) Il, 6. 

Turnustjeneste, ny tilskuddsordning samt forslag om flere 
plasser for leger ved sykehus (bifalt) - se HELSEPERSO
NELL (1996-97) l, l. 

Tuzla, rekruttering av norsk medisinsk fagpersonell til feltsyke
huset i- se FN-STYRKER (1995-96) Ill, 2. 

TV Film Forlag, støtte fra SNO til etablering i Oslo- se INDU
STRIUTBYGGING (1995-96) Ill, 5. 

TV-Vest, forsøk med regionsendinger i samarbeid med TV2 -
se KRJNGKASTING (1993-94) Ill, 3. 

TV2, dekningsgraden i Lofoten og Vesterålen - se KRING
KASTING (1993-94) III, l. 
forhold til lokal-tv- se KRINGKASTING (1994-95) Il, 2. 
forsøk med regionsendinger i samarbeid med TV- Vest -se 
KRINGKASTING (1993 - 94) Ill, 3. 
manglende deltakelse fra regjeringen i Lions Røde Fjær
aksjon - se KRINGKASTING (1994-95) Ill, 4. 
og NRK, betingelser for deltakelse i innsamlingsaksjoner
se KRINGKASTING (1994-95) Ill, 5. 
regionale sendinger- se KRINGKASTING (1994-95) Il, l 
og 2. 
reklame for Akademikernes Fellesorganisasjon - se 
KRINGKASTING (1995 - 96) Ill, 4 og 7. 
samarbeid med lokal-tv-stasjoner- se KRINGKASTING 
(1995-96) H, l. 
stillingsannonse med utelukkelse av nynorsk - se KRlNG
KASTING (1996-97) III, 6. 
virksomheten i - se KRINGKASTING (1994-95) Il, l; 
(1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, l. 

Tvangsbehandling av psykisk utviklingshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1995-96) IV, l og 2. 
etter barnevernloven- se BARNEVERN (1994-95) Ill, 2. 

Tvangsforretninger, nedgang i antall - se DOMSTOLER 
(1993-94) Il, l. 

Tvangsfullbyrdelse av skattekrav via skattyterens kunder - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1996-97) Ill, 5. 

Tvangsfullbyrdelsesloven, endr. i- se AKSJER (1995-96) IV, 
4; (1996-97) IV, 4 og 5. 
endr. i- se LUFTFART (1993-94) IV, l. 
endr. i - se RETTSVESEN (1994-95) IV, l; (1995 - 96) 
IV, 2. 
endr. i- se SJØFART (1993 - 94) IV, 2. 
endr. i- se TRYGDER (1993-94) IV, l. 
endr. i - se ØKONOMISK SAMARBEID (1996-97) IV, l. 

Tvangsgebyr, forholdet til § 96 i Grunnloven- se GRUNNLO
VEN (1995-96) IV, l. 

Tvangslisens, regler om - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1996-97) IV, l. 

Tvangsmulkt, adgang til innkreving etter statistikkloven - se 
RETTSVESEN (1993-94) IV, 2. 

Tvangsomsorgsloven, forslag om nytt lovforslag (bifalt) - se 
KRIMINALOMSORG (1996-97) 11, 2. 
(tilbakesendt Regjeringen) - se KRIMINALOMSORG 
(1996-97) IV, 2. 

Tvedestrand kommune sender skriv vedr. tidspunkt for vedtak 
av kommunale budsjett- se KOMMUNER (1996-97) 11, 
11. 

TVINN, overføring av bev. pga. forsinkelser - se TOLL 
(1993-94) Il, l. 

Tvistemålsloven, endr. i- se BARN (1996-97) IV, 3. 
endr. i - se DOMSTOLER (1993-94) IV, l; (1994-95) IV, 
3. 
endr. -se POST (1996-97) IV, 2. 
endr. -se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 
endr. -se SJØFART (1993-94) IV, 2. 

endr. i- se TELEVERKET (1993-94) IV, l. 
forslag om gjenopptakelse av sivile saker- se RETTSVE
SEN (1994-95) IV, 3. 
forsøksordning med rettsmekling - se DOMSTOLER 
(1995-96) IV, 3. 
frist for gjenopptakelse av sivile saker- se RETTSVESEN 
(1996-97) Il, 7. 
rett til bruk av teknisk bistand - se RETTSVESEN 
(1995-96) Ill, 4. 

TVNorge, samarbeid med lokal-tv-stasjoner- se KRINGKAS
TING (1994-95) II, 2; (1995-96) Il, l; (1996-97) Ill, 7. 

Tyin kraftverk, foregrepet hjemfall og tilbakesalg til Norsk 
Hydro AS- se ELEKTRISITET (1995-96) l, 2. 

Tynset, opprettholdelse av opplysningssentral på - se TELE
VERKET (1994-95) III, 7. 

Tyrkia, forholdet til- se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 7. 
forslag om stevning for Den europeiske menneskerettig
hetsdomstolen- se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 8. 
forsvarsministerens deltakelse på våpenmesse i- se FOR
SVARSMATERIELL (1994-95) Ill, 3. 
gjeninnføring av våpenrestriksjoner- se FORSVARSMA
TERIELL (1993-94) lll, 3. 
hjemsendelse av kurdere - se UTENRJKSSAKER 
(1994-95) Ill, 10. 
konflikt med kurdere- se UTENRIKSSAKER (1996 - 97) 
III, 12. 
KSSE-misjon for å undersøke menneskerettighetssituasjo
nen i- se UTENRIKSSAKER (1993-94) Ill, 7. 
lisensproduksjon av norske forsvarsprodukter - se UTEN
RIKSHANDEL (1994-95) Ill, 13 og 14. 
menneskerettighetssituasjonen i - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 5 og 9. 
oppholdsnektelse for kurder fra - se INNVANDRERE 
(1996-97) Ill, 17. 
overvåking av norske politikere fra Oslo- ambassaden - se 
UTENRIKSSAKER (1996-97) Ill, 2. 
våpeneksport til- se UTENRIKSHANDEL (1994-95) Il, 
2 og 3 og lll, 12; (1995-96) Il, 4 og Ill, 17. 

Tyskland, finansiering av K VKS for ubåter - se FORSVARS
MATERIELL (1993-94) Il, l ; RIKSREVISJONEN 
(1993-94) Il, 4. 
gassrørledning fra Kårstø, Europipe li - se OLJEOMSET
NING (1996-97) Il, 3. 

Tysklandsbrigaden, tilskudd til 50-årsmarkering - se FOR
SVAR (1996-97) I, l. 

Tønsberg, ledige industriarealer på Kaldnes - se INDUSTRI 
(1994-95) Ill, 25. 

Tørrfisknæringen, gjeldssanering for eksportører- se FISKE
OMSETNING (1995-96) Il, l. 

U-landsparagrafen i Lånekassen, endr. regler - se STUDIE
FINANSIERING (1994-95) l, l. 

U-landsstudenter, andelen ved universitetene - se UTDAN
NING {1994- 95) 111, l. 
forslag om en egen sak om kvoteprogrammet (bifalt)- se 
STUDIEFINANSIERING (1996-97) l, l. 
forslag vedr.- se HØGRE UTDANNING (1994-95) Il, 14. 
i Norge, studieplasskvoter finansiert av Statens lånekasse 
til - se HØGRE UTDANNING (1993 - 94) Ill, 5. 
tilbud om forkurs ved folkehøgskoler - se VOKSENOPP
LÆRING (1995-96) I, l; (1996-97) l, l. 
utvisning pga. utløpt oppholdstillatelse - se HØGRE 
UTDANNING (1994-95) III, 2. 

UB-Plasma, Regionsykehuset i Trondheims bruk av blodpro
dukt fra- se SYKEHUS (1993 - 94) III, 3. 

Ubåter, finansiering av tysk andel av KVKS for - se FOR
SVARSMATER1ELL (1993-94) 11, 1; RIKSREVISJO
NEN (1993-94) 11, 4. 
Kobben-klassen, innstilling om utfasing av to fartøyer ikke 
bifalt- se FORSVARSMATERIELL (1996-97) I, l. 

Ubåtsamarbeid, norsk-tysk - se FORSV ARSMA TERIELL 
(1993-94) I, l. 

Uførepensjon, bondekvinners friinntekt og uføregrad - se 
TRYGDER (1996-97) Ill, 15. 
budsjett - se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; 
TRYGDER (1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 2; 
(1996-97) I, l og 2. 
endr. budsjett- se TRYGDER (1993-94) 11, l; (1994-95) 
Il, 3; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 6; STATSBUDSJET
TET (1996-97) Il, 28. 
endr. i rettigheter til - se TRYGDER (1994-95) Ill, 5. 
endring i regelverk- se TRYGDER (1995-96) Ill, 9. 
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forslag om utvidet rett til- se TRYGDER (1995-96) Il, 7. 
forslag om å oppheve avkortingsregler tilknyttet opphold i 
somatiske sykehus- se TRYGDER (1995 - 96) Il, 3. 
~- og hjelpestønad, omlegging - se TRYGDER 
(1996-97) l, l. 
gårdbrukere, kombinasjon av arbeid og - se TRYGDER 
(1996-97) Ill, 14. 
kriterier for kvinner med muskel- og slitasjesykdommer -
se TRYGDER (1993-94) Ill, 9. 
kvinnediskriminerende praksis pga. innstramming av 
uførebegrepet - se TRYGDER (1993 - 94) Ill Il. 
medisinske vilkår for rett til - se TRYGDER (1994-95) 
IV, 2. 
~~tale i velferdsmeldingen- se TRYGDER (1995-96) Il, 

rettighetsforskjeller mellom flyktninger og asylsøkere - se 
TRYGDER (1994- 95) Ill, 2. 
rådgivende leger, anmodning om gjennomgang av ordnin
gen - se TRYGDER (1996-97) I, l. 
til varetektsfanger - se TRYGDER (1994- 95) Ill 3. 
ved utøvelse av aktivt eierskap - se TRYGDER (1996- 97) 
Il, 20. 

Uførepensjonerte, statens engasjement av, avvikling av ord
nmgen- se ST ATENS PERSONALPOLITIKK (1994- 95) 
I, l. 

- statens engasjement av, budsjett 1994- se ST ATENS PER
SONALPOLITIKK (1993-94) I, l. 

Uførepensjonsordning, økt fleksibilitet - se TRYGDER 
(1996- 97) IV, 4. 

Uførestønad, foreløpig, endr. terminologi for attføringspenger 
-se TRYGDER (1993-94) IV, 2. 

Ukraina, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 
SKATTEAVTALER (1995 - 96) Il, 7. 

ULA-klasse ubåter, norsk-tysk samarbeid - se FORSVARS
MATERIELL (1993-94) I, l. 

Ullensaker kapellangård, makeskifte for grunneiere på Gar
dermoen- se LANDBRUK (1996-97) Ill, 12. 

Ullensaker kommune, samlokalisering av Gardermobanen og 
Hovedbanen- se JERNBANER (1994-95) Ill, 8. 

Ullensvang kommune, skredsikring - se NATURSKADER 
(1994-95) Il, l. 

Ullersmo landsfengsel, permisjonspraksis - se FENGSLER 
(1994-95) Ill, 4. 

Ullevål sykehus, ansatte legers private medisinske virksomhet 
- se SYKEHUS (1994-95) III, 14. 
forholdene ved - se SYKEHUS (1994- 95) Ill 3. 
forsvarlig drift av- se SYKEHUS (1994-95) in, 6. 
ortopedisk behandling- se SYKEHUS (1996-97) Ill, 15. 
vedtak om å bygge et mor-barn-senter på - se SYKEHUS 
(1993-94) Ill, 18. 

Ultimafestivalen, bev. 1995- se KUNST (1994-95) I, 2. 
Ultralyd av gravide, konsensuskonferanse om - se SV ANGER

SKAP (1993-94) III, 3. 
undersøkelser i svangerskapet - se SVANGERSKAP 
(1995-96) Il, 2. 

Ulv, frykt for økende forekomster - se NATURVERN 
(1994-95) Ill, 6. 
melding om rovviltforvaltning - se NATUR VERN 
(1996-97) Il, 6. 

Ulykkesanalysegrupper, opprettelse av tverrfaglige- se VEG
TRAFIKK (1996- 97) Il, 3. 

- opprettelse av tverrfaglige, skr.spm. fra Terje Sandkjær -
se (1996-97) Dok. 15, spm. 71. 

Ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard, 
endr. t lov om- se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Underdal, Arild, utvalgsleder - se UNIVERSITET (1995-96) 
Il, 2. 

Underholdsbidrag, forskuttering- se TRYGDER (1993-94) I, 
2 og Il, l; (1994-95) I, 2 og Il, 3; (1995-96) I, 2 og Il, 2; 
(1996-97) I, l og Il, 6. 
utvidet oppgaveplikt for - se SKA TfEADMINISTRA
SJON (1994-95) IV, 2; (1995 - 96) IV, l. 

Undersøkelseskommisjon innen psykiatrisk helsetjeneste ved 
drap/alvorlige voldsforbrytelser - se HELSEVESEN 
(1995-96) Il, 10. 

Undervisningslokaler, sratis bruk for voksenopplæringsarran
gører av offentlige - se VOKSENOPPLÆRING 
(1996-97) Ill, l. 

Undset, Sigrid, henstilling vedr. Bjerkebæk på Lillehammer 
se KUL TUR VERN (1996- 97) I, l. 
skr.spm. fra Øystein Djupedal om Bjerkebæk på Lilleham-

mer - se (1996-97) Dok. 15, spm. 114. 
UNEP (FNs miljøprogram), tiltredelse av avtale om norsk del

takelse i Mercure-prosjektet- se MILJØVERN (1995-96) 
Il, 4. 

Ungarn, garantier ved investeringer- se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) I, l ; (1994-95) I, 2. 

Ungdommens Heimevern, heving av aldersgrensa - se FOR
SV AR (1995-96) Ill, 15. 

Ungdommens Selvbyggerlag, leietakernes rettigheter ved 
byfornyelse i Gamlebyen i Oslo - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) Ill, 5. 

UNGDOMSARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
Ungdomsledigheten, forslag om utvidelse av garanti om arbeid 

~Iler utdanning- se SYSSELSETTING (1994-95) Il, 9. 
tiltak mot - se STATSBUDSJETTET (1994-95) I 2· 
(1995-96) I, 2. ' ' 

Ungdomsorganisasjoner, anmeldelse for bedrageri - se UNG
pOMS~Eif? (1995-96) Ill, l. 
tkke-P.ohttske, tilskuddsfordeling 1996 samt utarbeiding av 
nye tilskuddsregler (2 forslag bifalt)- se UNGDOMSAR
BEID (1995-96) I, l. 
politiske, bev.- se POLITISKE PARTIER (1994- 95) I I· 
(1995 - 96) l, l. ' ' 
politiske, budsjettmessig plassering samt utarbeiding av 
nye tilskuddsregler (2 forslag bifalt)- se UNGDOMSAR
BEID (1995- 96) I, l. 
politiske, budsjettmessig plassering samt utarbeiding av 
nye tilskuddsregler- se UNGDOMSARBEID (1996-97) 
I, l. 
politiske, kritikk mot Unge Høyres søknader om statsstøtte 
- ~e POLITISKE PARTIER (1994-95) Ill , l. 
skjerpet krav for støtte til - se UNGDOMSARBEID 
(1995-96) Ill , 3. 
tilskuddsregler for - se UNGDOMSARBEID (1995-96) 
Ill, 2. 

Ungdomsvern, budsjett - se BARNEVERN (1993 - 94) I I· 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. ' ' 

- endr. budsjett - se BARNEVERN (1995-96) Il l og 2· 
(1996-97) Il , 4. ' ' 

Unge Høyre, kritikk mot søknader om statsstøtte- se POLI
TISKE PARTIER (1994-95) Ill, l. 

Ungforsk, sammenslåing med Norsk gerontologisk institutt 
B_arnevernets utviklingssenter og Institutt for sosialforsk~ 
mng- se VITENSKAP (1995 - 96) l, 5. 

UNI Storebrand, avhending av Værdalsbruket - se FORSIK
RING (1993-94) Ill , l. 
dispensasjon for å eie andeler i privat sykehusklinikk - se 
FORSIKRING (1995 - 96) Ill, 3. 
klagesak vedr. eierskap i NS Værdalsbruket- se FORSIK
RING (1996-97) Ill, 4. 
konsesjonsvilkår om egenkapitalmedvirkning i distriktene 
-se FORSIKRING (1996-97) Ill, 6. 
tidsbegrenset hjemmel for Værdalsbruket- se FORSIK
RING (1995-96) Ill, 2. 

UNICEF, bekjempelse av barnearbeid- se BARN (1994-95) 
Il, l . 
7~rsk bistand via - se UTVIKLINGSHJELP (1996-97) Ill, 

undersøkelse av norsk bistand via (ikke beh.)- se UTVIK
LINGSHJELP (1996- 97) Il, 10. 

Unikom, prosjektsøknad vedr. opprettholdelse av grendeskoler 
-se UNIVERSITET (1996-97) Ill, l. 

United World CoUege, Fjaler, lån til Røde Kors Nordisk- se 
UTDANNING (1993-94) l, 2. 
Nordisk, bev. 1994- se SKOLER (1993 - 94) I l. 
Nordisk, saldering 1994 - se STATSBUDSJEITET 
(1993- 94) I, 34. 

UNIVERSITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
Universitetsbibliotek, forsinket byggestart for nytt - se UNI

VERSITET (1995-96) l, l. 
Universitetsklinikk i Trondheim, ny - se SYKEHUS 

(1996-97) Il, 9. 
Universitetsloven, oppheving av - se UNIVERSITET 

(1994- 95) IV, l. 
Unntaksmetoden, skattlegging, overgang fra- se SKATTE

AVTALER (1995-96) IV, l. 
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UNPROFOR, deltakelse med en logistikk-bataljon i Bosnia
Hercegovina- se FN-STYRKER (1993-94) Il, 2. 
erstatning med IFOR for gjennomføring av fredsavtalen for 
Bosnia-Hercegovina- se FN-STYRKER (1995-96) I, 2. 
utvidet norsk deltakelse i Bosnia-Hercegovina - se FN
STYRKER (1994- 95) Il, 2. 

UNRWA, pensjon eller annen økonomisk kompensasjon til 
William Jørgensen - se FN (1993-94) Ill, 7. 

Unsgård, Iver Johan D., tidl. stortingsrepr., minnetale over, 
S.tid. 276 (27 .10.93). 

Uran, beredskap mot smugling- se TOLL (1994-95) Ill, 8. 
Urar-regulering, forslag om konsekvensutredning- se VASS

DRAGSREGULERING (1993-94) Il, 4; (1994-95) Il, 3. 
Urbefolkninger, ILO-konvensjon om- se SAMER (1996-97) 

Ill, 2. 
indianeres landkrav i Brasil- se MENNESKERETTIGHE
TER (1996-97) Ill, 11. 

Uruguay-runden- se GATT. 
USA, betaling for militær infrastruktur og E-tjenester- se FOR

SV AR (1995-96) III, 19. 
sikkerhetspolitisk betydning for Norge- se NATO (POLI
TISKE SPM) (1996-97) Ill, l. 
skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om atomvåpenavtaler med 
Norge- se (1996-97) Dok. 15, spm. 116. 

USS Interpid, skr.spm. fra Rolf Ketil Bjørn om atomvåpen på
se (1996-97) Dok. 15, spm. 75 . 

UTDANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
Utdanningskontorer, statens, budsjett - se UTDANNING 

(1993 - 94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996 - 97) l, 
l. 
statens, ulikheter i utdanningssystemet - se UTDANNING 
(1996-97) Ill, 9. 

Utdanningspermisjon, forslag om lovfestet rett til etter- og 
videreutdanning- se ARBEIDSV1LKAR (1995-96) Il"' 7. 
rett til fødselspenger under - se ARBEIDSVILKAR 
(1994-95) Ill, 11; (1995-96) l, l. 

Utdanningspolitikk, forslag om årlig redegjørelse (bifalt)- se 
UTDANNING (1996 - 97) l, 1. 

Utdanningsstipend for videregående utdanning i utlandet - se 
STUDIEFINANSIERING (1995 - 96) Ill, 4. 
for videregående utdanning i utlandet, forslag om forsøks
ordning (bifalt)- se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 
15. 

Utdanningsstøtte, endr. budsjett 1995 - se STUDIEFINANSI
ERING (1995-96) 11, 2. 
stipendandel for studenter - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
stipendandelsøkning for studenter, behovsprøvd fullstipen
diering i videregående opplæring m.v.- se STUDIEFIN
ANSIERING (1995-96) l, l; (1996-97) l, l. 
til alenemødre- se TRYGDER (1995 - 96) Ill, 7. 
til elever ved Norwegian A viation College - se STUDIE
FINANSIERING (1996 - 97) Ill, 3. 
til jusstudenter ved Merkantilt Institutt i Trondheim - se 
STUDIEFINANSIERING (1995 - 96) lll, 7. 
til videregående opplæring, forslag om å sikre alle elever 
lik rett- se STUDIEFINANSIERING (1994-95) Il, 7. 

Utdanningsstøtteloven, endr. i - se STUDIEFINANSIERING 
(1994-95) IV, l. 

Utdanningsvikariater for å ta yrkesteori eller få praksis til fag
brev - se SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 32; UTDAN
NING (1995-96) I, l. 
innstramming i reviderte forskrifter for- se SYSSELSET
TING (1993 - 94) Ill, 2. 

Uteliggere, tiltak for- se BOLIGBYGGING (1996-97) Ill, 10. 
Utenlandsstudenter, budsjett- se UTDANNING (1993 -94) I, 

l; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
forslag om en melding om studentutveksling og utenlands
studier (bifalt)- se UTDANNING (1995-96) I, l. 
kvoteordningen for- se UTDANNING (1995-96) Ill, 9. 
lån og stipend til utvekslingsstudenter fra videregående 
skoler- se STUDIEFINANSIERING (1993-94) Ill, 6. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om kunstfag i Storbritannia
se (1996-97) Dok. 15, spm. 133. 
skr.spm. fra Siri Frost Sterri om lån og stipend til Janka 
Landro- se (1996-97) Dok. 15, spm. 126. 
støtteordninger- se UTDANNING (1996-97) Il, 7. 

Utenlandstillegg, forslag om sak vedr. grunnlag for beskatning 
(bifalt) - se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 

- ved internasjonale fredsoperasjoner, beskatning - se 
SKATTER (1996-97) Ill, 7 og 8. 

Utenriks- og konstitusjonskomiteen, avgradering av materiale 
fra den ordinære og den utvidede - se STORTINGET 
(1994-95) Il, 5. 
avgradering av materiale fra den utvidede- se STORTIN
GET (1995-96) Il, 15. 

Utenriksdepartementet, budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) I, 4; (1994-95) I, 2; (1995 - 96) l, 3; (1996-97) 
l, 3. 
endr. budsjett- se DEPARTEMENTER (1995-96) Il, 5 og 
14. 
journalføring av EU-dokumenter - se EFT AÆU 
(1995-96) Il, l. 
konstitusjonelle antegnelser - se DEPARTEMENTER 
(1993-94) 11, 6; (1994-95) Il, 4; (1995-96) Il, 9 og 10; 
(1996-97) Il, 12. 
opphør av lønnsutbetaling til tidl. byråsjef Erik Knutstad -
se DEPARTEMENTER (1995-96) Il, 2. 
overføring av næringssaker til nytt Næringsdepartement 
samt reduserte bev. 1997 - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 

UTENRIKSHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 
Utenriksloven, endr. i- se RETTSVESEN (1994-95) IV, 4. 
Utenriksrepresentasjonen, budsjett - se UTENRIKSSAKER 

(1993-94) I, l; (1994-95) l, l; (1995-96) I, l; (1996-97) l, 
l. 
endr. budsjett - se UTENRIKSSAKER (1994-95) Il, 2 og 
11; (1995-96) Il, 2; (1996-97) Il, 4; STATSBUDSJET
TET (1996- 97) Il, 28. 
endringer i - se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 9; 
(1996-97) Il, 7. 

UTENRIKSSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

Utenriksøkonomien- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 
2; (1996-97) l, 2. 

Utførselsavgift på kull, jordoljer, mineraler, bergarter, endr. i 
lov om- se SVALBARD (1996-97) IV, l. 

Utførselsforbud, endr. i lov om midlertidig - se RETTSVE
SEN (1996-97) IV, 4. 

Utilregnelighet, nye regler om absolutt og skjønnsmessig - se 
STRAFFELOVGIVNING (1996-97) IV, l. 

Utjevningsmandater, grunnlovsforslag- se VALG (1993 - 94) 
Il, 3. 

Utleie av arbeidskraft, forslag om å tillate - se SYSSELSET
TING (1995-96) Il, 2. 
av arbeidskraft, skr.spm. fra Lars Sponheim om kontorbe
grepet- se (1996-97) Dok. 15, spm. 78. 

Utleieboliger, bygging av flere - se BOLIGBYGGING 
(1996-97) Ill, l. 
for ungdom - se BOLIGBYGGING (1996-97) Il, 3; 
STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
tilskudd- se BOLIGBYGGING (1993-94) I, l; (1994-95) 
I, l. 
utbygging av- se BOLIGBYGGING (1996-97) Ill, l og 2. 
utbygging og andelsovertakelse i borettslag - se INN
VANDRERE (1996-97) Il, 10. 

Utlendingsdirektoratet, budsjett - se INNVANDRERE 
(1993-94) I, l; (1994- 95) l, 2; (1995-96) l, 3; (1996-97) 
I, 3. 
endr. budsjett - se INNVANDRERE (1995-96) Il, 4; 
(1996-97) Il, l. 
informasjon til kommunene vedr. repatriering - se INN
VANDRERE (1994-95) Ill, 30. 
samarbeid med private organisasjoner ved bosetting av inn
vandrere- se INNVANDRERE (1993 - 94) Ill, 3. 

Utlendingsfengsel, forslag om et eget - se FENGSLER 
(1994-95) Il, 5. 

Utlendingskriminalitet, interp. om - se RETTSVESEN 
(1993-94) Il, 2. 

Utlendingsloven, arbeidstillatelse til utenlandske studenter 
etter endt utdanning i Norge - se INNVANDRERE 
(1993-94) Ill, 5. 
endr. i- se INNVANDRERE (1994-95) IV, l; (1996-97) 
IV, l og 2. • 
endr. 1 - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1994-95) IV, 4. 
endr. i -se RETTSVESEN (1994-95) IV, 5. 
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forskrifter til § 8 om sterke menneskelige hensyn- se INN
VANDRERE (1995-96) Il, 6. 
forslag om endr. i- se INNVANDRERE (1995-96) IV, 2. 
praksis overfor person med ukjent identitet - se INN
VANDRERE (1995-96) Ill , 11. 
smidighet ved praktisering av - se INNVANDRERE 
(1994-95) 111, 29. 

Utlendingsnemnd, etablering av - se INNVANDRERE 
(1996-97) IV, l. 
etablering, bevilgningsforslag vedlagt protokollen - se 
INNVANDRERE (1996-97) Il, 2. 

Utmarkskommisjon for Nordland og Troms, endr. i lov - se 
RETTSVESEN (1993-94) IV, 3. 
for Nordland og Troms, raskere fremdrift - se DOMSTO
LER (1994-95) l, l. 
konflikter med samiske interesser- se SAMER (1993 - 94) 
Ill , 3. 

Utmarksressurser, konsekvenser av EØS-avtalen og et even
tuelt EU-medlemskap for bruk av - se EFT AÆU 
(1993-94) Ill, 13 . 

Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, 
omgjøring til stiftelse og utskilling fra Norges forsknings
råd- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32 . 

Utredningsinstruks, forslag om endr. av Regjeringens (bifalt) 
-se REGJERINGEN (1995-96) Il, 3. 
henstilling vedr. bruk av Regjeringens - se ST ATSFOR
VAL TNING (1995-96) Il, 4. 
offentlighetsaspekter ved Regjeringens nye - se REGJE
RINGEN (1994- 95) Ill, 2. 

Utsira, riksvegferjesamband til - se VEGVESEN (1993 - 94) 
Ill , 11. 

Utsmykking av offentlige bygg, finansiering innenfor bygge
prosjektets kostnadsramme - se ST A TSBUDSJETTET 
(1996-97) I, 31. 
av offentlige bygg, ny ordning med automatikk i bruk av 
midler- se KUNST (1995-96) l, 3. 

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, tilsagnsfullmakt - se 
KUNST (1994- 95) I, 2; (1995 - 96) l, 3; (1996-97) l, 3. 

Utstein Kloster, anmodning vedr. vedlikeholdsbev. - se 
STATSBUDSJETTET (1996- 97) Il, 28. 

Uttaksmodell for rederibeskatningen - se SKATTER 
(1996-97) IV, 8. 

Utvalg, forslag om å utrede hensiktsmessigheten av å oppnevne 
embets- og tjenestemenn - se DEPARTEMENTER 
(1995 - 96) Il, 16. 
nedsatt av finanskomiteen i forbindelse med behandling av 
Ot.prp. 23- se ELEKTRISITET (1995-96) IV, 2. 
styrer og råd 1993- se DEPARTEMENTER (1993-94) Il, 
8. 
til å gjennomgå ansvars-, oppgave- o~ funksjonsfordeling 
mellom forvaltningsnivåer (forslag btfalt) - se LOKAL
FORVALTNING (1995-96) 11, 12. 
til å gjennomgå fordeling mellom forvaltningsnivåer, 
skr.spm. fra Ola T. Lånke- se (1996- 97) Dok. 15, spm. 81. 
til å planlegge og gjennomføre evaluering av Refonn 97, 
henstilling om et- se SKOLER (1996-97) l, l. 
til å utrede høgre utdanning, henstilling om- se UNIVER
SITET (1996-97) Il, 3. 
til å utrede studentvelferd- se UTDANNING (1996-97) l, 
l. 
til å vurdere fondskonstruksjoner i tilknytning til folketryg
den (forslag bifalt)- se TRYGDER (1995-96) Il , 8. 
til å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet 
se STORTINGET (1995-96) Il, 12. 
til å vurdere virkemidler brukt for å nå bamehagedeknings
mål - se BARNEHAGER (1995-96) Il, 3. 

Utval~et for legestillinger og stillingsstruktur (ULS), anmod
nmg om å vurdere hensiktsmessigheten av- se HELSEVE
SEN (1996- 97) l, l. 

Utviklingsbanker, innskudd i multilaterale, budsjett 1994- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1993-94) l, l. 

Utviklingsforskning, professorat ved Universitetet i Trond
heim i u-landsorientert- se UNIVERSITET (1993 - 94) I, 
l; (1994-95) I, l. 

UTVIKLINGSHJELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 
Utviklingskontrakter, budsjett- se INDUSTRIUTBYGGING 

(1993-94) I, l; (1994-95) I, l ; (1995-96) I, l ; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 

e~dr. budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) 11, 
1, (1996-97) Il, 3. 
melding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -
se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) Il, 6. 

Utviklingsland forslag vedr. i-landsfinansiering av skogtiltak 
(bifalt)- se MILJØVERN (1995-96) Il, 7. 
statsgaranti ved eksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1993-94) I, l; (1994- 95) I, 2; (1995-96) l, 3. 
statsgaranti ved eksport og investeringer - se UTENRIKS
HANDEL (1996-97) I, 2. 
se for øvrig UTVIKLINGSHJELP. 

Utviklingsprogrammet for barnevernet, omlegging av finan
sieringsordning- se BARNEVERN (1993 - 94) I, 1. 
omlegging til utgiftsutjevnende tilskudd 1994 - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1993-94) I, l. 

Vacuum AS, 3 H på Notodden, SNDs engasjement i - se IN
DUSTRI (1994-95) Ill, 20. 

Vaksinasjonsloven, oppheving av - se FOLKEHELSE 
(1993-94) IV, l. 

Vaksiner, bivirkninger av- se HELSEVESEN (1996- 97) Ill , 
2. 

Vakthold, skr.spm. fra Morten Lund om godtgjørelse til politiet 
- se (1996-97) Dok. 15, spm. 2 og 15. 

Vaktselskaper, pla;;sering av avlyttingsutstyr for kunder - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1993-94) III, 14. 

Vaktsentraler, ansvar for nødmeldetjenester - se KOMMU
NER (1993 - 94) Ill, 1. 
endret ordning for tildeling av nødnummer - se RED
NINGSTJENESTE (1994-95) III, 2. 
organisering av lokale - se REDNINGSTJENESTE 
(1994-95) Il, l. 
tildeling av nødnummer 110 - se REDNINGSTJENESTE 
(1995 - 96) Il, l. 

Vakttjeneste, oppsigelse av vektere i Televerket - se TELE-
VERKET (1994-95) Ill , 3. • 

Vaktvirksomhetsloven, endr. i - se POLITI OG PATALE
MYNDIGHET (1994-95) IV, 4. 

VALG .. .. .. . . . . . ...... .. .. . ..... . . . . . . . .. 812 
Valgbarhet til Stortinget for departementets politiske ledelse 

se VALG (1996-97) Il , 5. 
til Stortinget for statsråders politiske rådgivere, grunnlovs
forslag- se VALG (1995 - 96) Il , 2. 

Valgdagsmålinger, forbud mot- se VALG (1994- 95) IV, l. 
Valgkort, obligatorisk med- se VALG (1996- 97) IV, l. 
Valgloven, endr. i- se ALKOHOL (1996-97) IV, 1. 

endr. i- se VALG (1996-97) IV, l. 
Valgutgifter, budsjett- se VALG (1993-94) l , l; (1994-95) l , 

l; (1995 - 96) I , l ; (1996-97) I, l. 
Valla, Gerd-Liv, utnevnes til justisminister- se REGJERIN

GEN (1996-97) Il, 21. 
V alla, Kristin Hille, utvalgsleder - se HØGRE UTDANNING 

(1996-97) Il, 12. 
Valnesfjord Helsesportssenter, bev. - se HELSEINSTITU

SJONER (1993-94) I, l; (1994-95) I, l. 
Valutaforhold, internasjonale- se ØKONOMISK SAMAR

BEID (1994 - 95) Il, 5; (1996-97) Il, 2. 
Valutaloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 

endr. i- se RETTSVESEN (1996 - 97) IV, 4. 
Valutareguleringsloven, endr. i taushetplikt overfor Økokrim 

- se NORGES BANK (1995-96) IV, l. 
Valutaspekulasjoner, tiltak mot - se ØKONOMISK SAMAR

BEID (1993 - 94) Il, 2. 
Valutatransaksjoner, internasjonal avgift- se ØKONOMISK 

SAMARBEID (1996-97) III, 6 og 7. 
Vann- og kloakkavgiftsloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 

(1994-95) IV, 2 . 
Vannforsyning, erstatning for tap forårsaket av tele - se 

NATURSKADER (1996-97) IV, l. 

VANNKRAFT . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 815 
Vannkvalitet, program for bedring - se FOLKEHELSE 

(1994-95) I, l og Ill, 5; (1995-96) l , l. 
program for vannforsyning, anmodning om prioritering -
se DISTRIKTSUTBYGGING (1996-97) I, l. 

Vannmiljø, tiltak for, budsjett - se FORURENSNING 
(1993-94) I, 1; (1994-95) I, l ; (1995 - 96) l , l ; (1996-97) I, 
1; STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32. 
tiltak for, endr. budsjett 1997- se STATSBUDSJETTET 
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(1996-97) Il, 28. 
Vannverk, private, støtte gjennom program for vannforsyning 

-se DISTRIKTSUTBYGGING (1994-95) I, l. 
- tilskudd til opprustning som følge av EØS-regler - se 

KOMMUNER (1994-95) Ill, 10. 
Varanger Samiske Museum, bev. 1994 - se KULTUR 

(1993-94) l, 2. 
Varangerfestivalen, hev. 1997 - se KUNST (1996-97) l , 3; 

STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
Vara~rdførere i kommuner og fylkeskommuner, forslag om 

f .trekte valg- se LOKALFORVALTNING (1994-95) Il, 

Vardø, bev. til utdyping av Svartnes havn- se HAVNEVESEN 
(1995-96) I, l. 

Vardø radio, effektivisering - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1994 - 95) Ill, 8. 

VAREHANDEL . ....... . ... . .. . ... . ....... 817 
Varelager, praktisering av overgangsregler for vurdering av

se SKATTER (1994-95) Il, l. 
- skattemessig behandling av billedkunstnere - se SKA T-

TER (1993-94) IV, 4. 
Varemerkeloven, endr. i- se HANDEL (1995-96) IV, l. 
- endr. i - se ØKONOMISK SAMARBEID (1996-97) IV I. 
Var~~kt, bruk av politiarrest - se FENGSLER (1996-97) in, 

bruk ~v glattcelle ved - se FENGSLER (1995-96) Ill, 6. 
maksimumsgrense for asylsøkere - se INNVANDRERE 
(1996-97) Ill, 19. 
status for- se FENGSLER (1995-96) III 8. 
tiltak for reduksjon - se FENGSLER '(1993 - 94) I 1· 
(1995 - 96) l, l. ' , 

Varetektsfanger, utbetaling av uførepensjon til - se FENGS
LER (1994- 95) III, 3. 

Varmekraftanlegg, forslag om at konsesjon forelegges Stortin
get - se ELEKTRISITET (1996-97) IV, l. 

Varmepumper, henstilling om investeringsstøtte- se ENERGI 
(1996- 97) l, l. 
tilskuddsordning (forslag bifalt)- se ENERGI (1995 - 96) 
Il, 3. 

Vaskehjelper, skattesubsidier til skattytere som har ansatt- se 
SKATTEFRADRAG (1993-94) Ill, l. 

Vassdalen, britisk fly som mulig årsak til rasulykken i - se 
FORSVAR (1993-94) Ill, 11. 
saksbehandlerfeil og alternativ årsaksteori vedr. rasulykken 
i- se FORSVAR (1993-94) Ill, 10. 
undersøkelser om britisk jagerfly etter rasulykken i - se 
FORSVAR (1993-94) Ill, 15. 

Vassdragsforvaltning, budsjett 1994 - se ELEKTRISITET 
(1993 - 94) I, 2 og 3. 

- endr. budsjett.l993 - .se ELEKTRISITET (1993-94) 11, 2. 
VassdragskonsesJoner, ttllatelser meddelt i 1992- se VASS

DRAGSREGULERING (1993-94) I, l. 
tillatelser meddelt i 1993 - se VASSDRAGSREGULE
RING (1994-95) I, l. 
tillatelser meddelt i 1994 - se V ASSDRAGSREGULE
RING (1995 - 96) I, l. 
tillatelser meddelt i 1995 - se V ASSDRAGSREGULE
RING (1996- 97) l, 2. 

Vassdrag~loven, endr. i- se AKSJER (1996- 97) IV, 4. 
- endr. 1- se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
Vassdragsmuseum, Labro-prosjektet - se KULTURVERN 

(1996-97) I, l. 

VASSDRAGSREGULERING . . . . . . . . . . . . . . 820 
Vassdragsreguleringsloven, endr. i - se AKSJER (1996- 97) 

IV, 4. 
Vassdragssentre, etablering av- se VANNKRAFT (1996-97) 

I, 2. 
Vedlikeholdsarbeid i kommunene, sysselsettingsmidler 1994 -

se SYSSELSETTING (1993-94) I, l. 
Vedtakskompetanse i utlendingssaker, delegering til politiet

se INNVANDRERE (1996-97) IV, l. 
Veg- og vegtrafikkplan 1994-97, måloppnåelse- se VEGVE

SEN (1996-97) I, l. 
Veg- og vegtrafikkplan 1998-2007, kollektivtransport, satsing 

på store byområder- se SAMFERDSEL (1996-97) I, l. 
- melding om- se VEGVESEN (1996-97) Il, 9. 

natur~ og kulturfaglig kompetanse på vegkontorer og i 
Vegdirektoratet- se SAMFERDSEL (1996-97) l , l. 
riksveger, prioritering av å legge fast dekke- se VEGVE
SEN (1996-97) I, l. 

VEGTRAFIKK 822 

VEGVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 
Vega kommune sender uttalelse om uthuling av resultatet fra 

folkeavstemningen om EU- se KOMMUNER (1995-96) 
Il, 7. 

Vegadministrasjon, budsjett - se STATSBUDSJETTET 
(1996-97) l, 31 ; VEGVESEN (1993-94) I, l; (1994-95) I, 
l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 
28; VEGVESEN (1994-95) Il, 6; (1995-96) Il, I· 
(1996-97) Il, 3. ' 

Vegdirektoratet, bestillingsfullmakter - se VEGVESEN 
(1993-94) l, l; (1994-95) I, l; (1995 - 96) I, l; (1996- 97) I, 
l. 

Vegkontorer, henstilling om dekningsansvar for skoleskyss
se VEGVESEN (1995-96) 11, 3. 

- Hordaland, bev. tilknyttet utbedring av vegnettet i Hardan
ger - se STATSBUDSJETTET (1995 - 96) Il, 15. 

Vegloven, adgang til å sette opp skilt, reklame m.v. - se VEG-
VESEN (1994-95) Il, 3. 

- endr. i- se LANDBRUK (1996-97) IV, 2. 
- endr. i- se VEGVESEN (1993 - 94) IV, l ; (1995 - 96) IV, l. 
Vegnett, vurdering av to-delt- se VEGVESEN (1994-95) I, l. 

vurdering av todelt se LOKALFORVALTNING 
(1995 - 96) Il, 12. 

Vegtrafikkloven, endr. i - se STRAFFELOVGIVNING 
(1994-95) IV, 2. 

- endr. i- se VEGTRAFIKK (1993-94) IV, 2. 
Veierød-utvalget, administrativ samordping av lensmannseta

ten og politiet- se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1993-94) I, l. 

Veifraktloven, endr. i - se JERNBANER (1996-97) IV, l. 
- endr. i - se POST (1996-97) IV, l. 
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN), tilskudd- se IN-

DUSTRI (1993-94) I, l ; (1994-95) l , l; (1995-96) I, I· 
(1996-97) I, l. ' 

Veksthormoner i matproduksjon, forslag om forbud mot - se 
HUSDYRBRUK (1995-96) Il, 2. 

Veksthusnæringen, økte strømutgifter - se JORDBRUK 
(1994-95) Ill, l. 

Vektårsavgift for sirkusbiler- se SÆRAVGIFTER (1995-96) 
Ill, 6. 

Velferdsarbeid for studenter- se UTDANNING (1993-94) I, 
l ; (1994-95) l, l; (1995 - 96) I, l. 
for studenter, anmodning om en utvalgsutredning - se 
UTDANNING (1996-97) I, l. 
for studenter, anmodning vedr. støtte til idrettshall og tre
ningsbane i Tromsø- se UTDANNING (1996-97) I , l. 
for studenter, forslag vedr. lov om organisering av - se 
UTDANNING (1995 - 96) Il, 6. 

Velferdsloven, egenandeler for skoleskyss for elever i videre
gående skole- se SKOLER (1993-94) Ill, l. 

- endr.- se UTDANNING (1993-94) IV, l. 
Velferdsmeldingen- se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 

lekkasjer til media før framleggelsen av - se SOSIAL VE
SEN (1994-95) Ill , 5. 
oppfølging av - se STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 2; 
TRYGDER (1996-97) IV, 4. 

Velferdsordninger, forslag om deling av pensjonsrettigheter 
ved skilsmisse- se FOLKETRYGD (1993-94) Il, 5. 

- forslag om minstestandarder - se SOSIAL VESEN 
(1993-94) Il, 3. 

Velferdssamfunnet, fattigdomsbekjempelse- se STATSFOR
VALTNING (1996-97) Ill, 6 og 7. 

- interpellasjon om å motvirke økte ulikheter - se ST ATS
FORV ALTNING (1995-96) 11, 6. 

Velferdsstasjoner, bevilgningsbortfall - se FISKERIER 
(1996-97) I, 2. 
Norway House i San Francisco - se RIKSREVISJONEN 
(1996- 97) Il, 10. 
sosiale tiltak - se FISKERIER (1995-96) l, 3; STATS
BUDSJETTET (1996-97) I, 31. 

Velferdstjenesten for handelsflåten, tidligere, ventelønn for 
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oppsagt personell - se ST A TSADMINISTRASJON 
(1993 - 94) l, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; (1996-97) 
I, 2. 

Velferdstjeneste i Forsvaret, prioritering av avsidesliggende 
tjenestesteder- se FORSVAR (1996-97) I, l. 

Venezuela, garantier ved eksport- se UTENRIKSHANDEL 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3; (1996- 97) I, 2. 

Venner, Britt, utvalgsleder- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 
20. 

Ventelistegaranti, behandling av ufrivillig barnløse framfor 
pasienter med- se HELSEVESEN (1993-94) lll, 30. 

- behandling innen garantitiden ved Regionsykehuset i 
Trondheim- se HELSEVESEN (1993 - 94) Ill, 27. 
beregningsmåten for tilskudd til fylkeskommuner - se 
HELSEVESEN (1993-94) Ill, 13. 
hev. 1994 til fylkeskommunene - se HELSEVESEN 
(1993-94) I, l. 
forslag om endr. i sykehusloven - se HELSEVESEN 
(1993- 94) IV, l. 
forslag om utvidelse av- se HELSEVESEN (1993-94) 11 , 
5. 
raskere behandling av kreftpasienter ved Regionsykehuset i 
Trondheim- se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 28. 

Ventelister, henvisning til private klinikker av pasienter uten 
garanti - se HELSEVESEN (1993-94) Ill, 7. 
ventetid for pasienter uten garanti - se HELSEVESEN 
(1993 - 94) Ill, 8. 

Ventelønn, budsjett - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1993-94) l, l; (1994- 95) I, l; (1995-96) l, l ; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
endr. budsjett - se ST ATENS PERSONALPOLITIKK 
(1996 - 97) Il, l; STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 28. 
fratredelse i åremålsstilling - se RIKSREVISJONEN 
(1996-97) Il, 10. 
sykepenger til statsansatte som mottar - se TRYGDER 
(1993 - 94) IV, 2. 

Ventetidsgaranti, behandling av norske pasienter i Sverige - se 
HELSEVESEN (1996-97) Ill , 16. 
behandling i et annet EØS-land - se HELSEVESEN 
(1996- 97) Ill, 17. 
hev. 1995 til regionsykehusene - se HELSEVESEN 
(1994- 95) I, l. 
hev. m.v. - se HELSEVESEN (1995-96) I, l; (1996-97) I, 
l ; STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
forslag om gyldighetsutvidelse og delvis nedkorting til 3 
måneder - se HELSEVESEN (1994-95) Il, 9. 
gjennomføring av - se HELSEVESEN (1995-96) lll, 15. 
Lønning Il-utvalgets innstilling - se HELSEVESEN 
(1996- 97) III, 32. 
melding om- se HELSEVESEN (1996-97) Il, 2. 
pasientbro til utlandet - se HELSEVESEN (1996-97) Il, 
11 , 16 og Ill, 31. 
pasientbro til utlandet, forslag om opprettelse og hev. 
(bifalt) - se HELSEVESEN (1996- 97) I, l. 
sanksjoner mot sykehuseier ved brudd- se HELSEVESEN 
(1996-97) Il , 16. 

Verdens Handelsorganisasjon- se WTO. 
Verdensbanken, forslag om gjeldslettefond for de fattigste 

utviklingslandene - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1995 - 96) Ill, l. 
innvendinger mot - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1996-97) Ill, 3. 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, oppfølging av 
rapport fra- se MILJØVERN (1996-97) Ill, 7 og 8. 

Verdikommisjon, opprettelse av en - se REGJERINGEN 
(1996-97) Ill, 15. 

Verdipapirfondloven, endr. av aksjefondloven - se AKSJER 
(1993-94) IV, l. 
endr. i- se AKSJER (1995 - 96) IV, 4; (1996-97) IV, 4 og 
5. 
endr. i - se FINANSER (1995-96) IV, 2. 
endr. i- se SKATTER (1996-97) IV, 11. 
endr. som følge av EØS-avtalen- se AKSJER (1994-95) 
IV, 2. 

Verdipapirforetak, forslag om strengere regler for egenhandel 
- se AKSJER (1996-97) Il, 4. 

- tilpasning til EØS-avtalen- se AKSJER (1995-96) IV, 4. 
Verdipapirhandelloven, endr. i- se AKSJER (1993 - 94) IV, l ; 

(1995-96) IV, 4. 
endr. som følge av EØS- tilleggsavtalen - se AKSJER 
(1993-94) IV, 5. 

endr. som følge av EØS-avtalen - se AKSJER (1994-95) 
IV,2. 

Verdipapirhandellovutvalget, delinnstilling fra - se AKSJER 
(1995-96) IV, 4. 

- delinnstilling Il- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
Verdipapirhandel, ny lov om- se AKSJER (1996-97) IV, 5. 
Verdipapirsentralen, virksomhet - se KREDITTPOLITIKK 

(1993-94) Il, l; (1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 2; 
(1996-97) Il, l. 

Verdipapirsentralloven, endr. i- se AKSJER (1995-96) IV, 
4; (1996-97) IV, 4 og 5. 
endr. i - se POST (1994- 95) IV, l. 
endr. i- se SKATTER (1996-97) IV, 11. 
revisjonsbehov- se STATSBUDSJETTET (1996-97) Il, 
28. 

VERFTSINDUSTRI . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . 831 
Verftsstøtten, reduksjon 1994 - se STATSBUDSJETTET 

(1993-94) I, 34. 
Vergemålsloven, endr. i- se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
Verma, salg av statens fallrettigheter - se ELEKTRISITET 

(1996-97) I, 2. 
Vernede vassdrag, rikspolitiske retningslinjer for - se NA

TURVERN (1993 - 94) Ill, 3; (1996-97) Il, 3. 
- utbygging av kraftlinjer over - se NATURVERN 

(1993-94) Ill, 13. 
Verneombud, forslag om å avvikle ordningen med regionale -

se ARBEIDSMILJØ (1994-95) Il, 2. 
Verneplan for fyr, Riksantikvarens nasjonale - se KULTUR

VERN (1996-97) Il, l. 
for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, forslag - se NA
TURVERN (1996-97) Il, 2. 
for Setesdal Vesthei - Rxfylkeheiene, konsekvensutred
ning - se NATURVERN (1995-96) Ill, 12. 
for tekniske og industrielle kulturminner - se KULTUR
VERN (1994-95) I, 2; (1995 - 96) I, 2. 

Verneplikt, fritak pga. forstanderskap i useriøse trossamfunn -
se TROSSAMFUNN (1995-96) Ill, l. 

Vernepliktige, endr. av regulativ for tillegg- se MILITÆRT 
PERSONELL (1994-95) Il, 2; (1995-96) Il, 3; (1996-97) 
Il, 2. 
forsøksP.rosjekt om pedofili - se MILITÆRT PERSO
NELL (1994-95) Ill, 4. 
godtgjørelser- se MILITÆRT PERSONELL (1993-94) I, 
l. 
retningslinjer for politiske aktivitetstilbud - se MIL IT ÆR T 
PERSONELL (1993-94) Il, 3. 
tidsbegrensning av dagpengeutbetaling til dimitterte - se 
MILITÆRT PERSONELL (1994- 95) Ill, 3. 

Vernepliktreserve- se MILITÆRT PERSONELL (1993 - 94) 
l, l. 
avvikling- se MILITÆRT PERSONELL (1996-97) l , l. 
omfangsutvikling - se MILITÆRT PERSONELL 
(1995-96) l, l. 

Vernepliktsverket- se FORSVAR (1994-95) I, l. 
- omorganisering av- se FORSVAR (1996-97) Il, 9. 
Vernetid for åndsverk m.v.- se KULTUR (1994-95) IV, 2. 
Vest-Agder, levevilkår i - se DISTRIKTSUTBYGGING 

(1993 - 94) Ill, 4. 
Vest-Agder Sentralsykehus, behandling av barn og ungdom 

for spilleavhengighet- se SYKEHUS (1995 - 96) Ill, 6. 
- utendørs røykeforbud - se ARBEIDSMILJØ (1993 - 94) 

Ill, 3. 
Vest-Norges Fiskesalslag, bortfall av føringstilskudd- se FIS

KERIER (1995-96) Ill, 8. 
ettergivelse av lån - se FISKERIER (1995-96) l, 4 . 

Vest-Sahara, FNs fredsplan for - se UTENRIKSSAKER 
(1993-94) Ill, 13. 

Vesta, forsikringsselskapet, tilbud om helseforsikring til nøk
kelpersonale- se FORSIKRING (1993-94) Ill, 2. 

Vestbredden, åpning av palestinske områder- se UTENRIKS
SAKER (1995 - 96) Ill, 21. 

Vestby, avtale mellom Rema 1000 og lensmannskontoret om 
betaling for spaningsoppdrag - se POLITI OG P AT ALE
MYNDIGHET (1993-94) Ill, 21. 

Vestby kommune, innløsing av eiendommer i forbindelse med 
ny E6- se VEGVESEN (1994-95) Ill, 3. 

Vestfold, sikkerhet på El8- se VEGVESEN (1995 - 96) Ill, 8. 
utnyttelse av verdier i det avviklede Horten Verft til ny næ
ringsutvikling i- se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) 
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Ill, 7. 
Vestfoldbanen, framdrift i opprustning - se JERNBANER 

(1996-97) Ill, 16. 
prioritert utbygging - se JERNBANER (1993 - 94) I, l ; 
(1994- 95) I , l. 
problemer med nye spor - se JERNBANER (1995-96) Ill , 
5. 
utbyggingsstrategi- se JERNBANER (1996-97) Il , 8. 

Vestfoldspillene, tilskudd - se KUNST (1993-94) l , 3; 
(1994- 95) I, 2; (1995-96) I, 3. 

Vestfossen, Øvre Eiker, statlig støtte til næringsutvikling - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1995-96) Ill, 2. 

Vestkystparken, vurdering av etablering- se NATURVERN 
(1994-95) I , l . 

Vestlandet, erstatning for stormskader i fiskeri- og hav bruks
sektoren - se NATURSKADER (1993 - 94) Il, l. 
sysselsetting i offshoreindustri og fagmiljøer tilknyttet 
oljevirksomheten- se SYSSELSETTING (1994- 95) Il , 5. 

Vestlandet kompetansesenter, bevilgninger til- se SPESIAL
SKOLER (1995-96) Il, l o~ Ill, 2 og 4. 
reduksjon i tildelte lønnsmtdler - se SPESIALSKOLER 
(1994- 95) Ill, 4. 

Vestlandske Teaterlag, hev. - se KUNST (1994 - 95) I, 2; 
(1995-96) I , 3. 

Vestnorsk Utvandringssenter, hev. 1997 - se KUL TUR
VERN (1996-97) I, l; STATSBUDSJETTET (1996 - 97) I. 
31. 

Vestre Slidre kommune, trekk ved ulovlig fravær fra undervis
ning for flyktn inger og asylsøkere - se INNVANDRERE 
(1994- 95) Ill , 17 og 19. 

Vestunionen (VEU), samarbeidet i- se FORSVAR (1993 - 94) 
l, l; UTENRIKSSAKER (1993-94) Il, 2; (1996-97) Il , 5. 
NA TOs europeiske pilar - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1994- 95) Il , l; (1995-96) Il , l. 
opprettelse av en fast delegasjon til den parlamentariske 
forsamling - se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il , 5. 
samarbeidet i- se UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 7. 
øremerking av norske styrker til bl.a . fredsbevarende ope
rasjoner - se UTENRIKSSAKER (1994-95) 11 , 3. 

Veterandag, forslag om å innstifte en - se MILITÆRT PER
SONELL (1995-96) Il, 4. 

Veterinærinspektoratet, integrering av Sjefveterinæren for 
Hæren - se FORSVAR (1993-94) 11 , 10. 

Veterinærmedisinsk oppdragssenter A/S, omorganisering 
innenfor landbruksforskningen - se VITENSKAP 
(1995 - 96) 1, 4 . 

VETERINÆRVESEN .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 833 
VEU- se Vestunionen. 
Videogram, forslag om forhåndskontroll av dataspill og - se 

MASSEMEDIER (1993 - 94) li , l. 
med sterke voldsinnslag, salg av - se MASSEMEDIER 
(1993-94) Ill, 4. 
nonn for voldsinnslag ved registrering - se KUNST 
(1994- 95) IV, l. 
overført i telenettet, henst. vedr. kontrollordninger - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1994-95) Il, 2. 

Videogramgebyr 1995- se KUNST (1994- 95) l, 2. 
Videokonferansetjenester, prisnivået - se TELEVERKET 

(1993 - 94) Ill, l. 
Videovold og pornografi , stanse ulovli~ omsetning av - se 

STRAFFELOVGIVNING (1993 - 94) Ill , l. 

VIDEREGÅENDE SKOLER . . . . . . . . . . . . . . 836 
Videreutdanning og etterutdanning, forslag om lovfestet rett til 

-se UTDANNING (1995-96) Il , 2. 
forslag om forsøksordning med studieavgiftfinansiering 
(bifalt)- se HØGRE UTDANNING (1996-97) l, l. 
i fremmedspråk, lærere - se GRUNNSKOLE (1996-97) 
Ill , 10. 

Vietnam, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 
SKATTEAVTALER (1995-96) Il , 3. 
opprettelse av ambassade i Hanoi - se UTENRIKSSAKER 
(1995-96) I, l. 

Vigra, mindreutgifter 1993 til rullebaneforlenging- se LUFT
FART (1993 - 94) Il, l. 
stasjonering av flerbrukshelikopter- se REDNINGSTJE
NESTE (1993-94) I, 2; (1993-94) Ill, 2; (1994-95) I, l og 

Ill, 3; (1995-96) I, l ; STATSBUDSJETTET (1993-94) I, 
34; (1994-95) I, 27 og Il, 12. 
uttalelser om flerbrukshelikopter - se REDNINGSTJE
NESTE (1993 - 94) Il , l, 2, 3 og 4. 

Vikarbyråer, Telenors innleie av arbeidskraft fra- se TELE
VERKET (1995-96) Ill, 2. 
utleie av helsepersonell- se SYSSELSETTING (1996-97) 
Ill, 19. 

Vikarplass for arbeidsledige, bruk av - se SYSSELSETTING 
(1995-96) Ill, 3. 
forslag om utvidelse til å omfatte omsorgspermisjon - se 
SYSSELSETTING (1995 - 96) Il, 4. 
forsøksordning med omsorgsvikariater i tråd med (forslag 
bifalt)- se SYSSELSETTING (1995-96) l, l. 
innstramming i reviderte forskrifter for- se SYSSELSET
TING (1993 - 94) lll, 2. 

Vikeplikt, forslag om forenkling og klargjøring av regler 
(bifalt)- se VEGTRAFIKK (1995 - 96) Il , l. 

Viking Bedriftsutvikling AlS, Askim, likviditetsproblemer i -
se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill, 2. 

Viking Verftet A/S, avslag fra SNO på søknad om tilskudd - se 
INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) Ill, Il. 

Vikingmuseet på Borg, Vestvågøy, hev. - se KULTUR 
(1993-94) I, 2; (1995 - 96) l , l. STATSBUDSJETTET 
(1994- 95) Il, 12. 
tilsagnsfullmakt- se KULTUR (1994- 95) l, l. 

Villa Grande, Bygdøy, Oslo, kunnskapssenter for barn og unge 
-se KULTUR (1993-94) I, 2. 

Villrein på Hardangervidda, forvaltning av - se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 19. 
forslag om konsekvensutredning for Urar- regulering - se 
NATURVERN (1994-95) Il , 2. 

Villsvin, omsetningsavgift for- se LANDBRUK (1995 - 96) Ill , 
5. 

Viltloven, bestemmelser vedr. villsvinhold- se NATURVERN 
(1995-96) Ill, 10. 
endr. i - se NATURVERN (1994-95) IV, l. 
fritak for merkeplikt av rein i særlige tilfeller- se NATUR
VERN (1995-96) IV, l. 

Vindkraft, forskning og utnytting- se ENERGI (1996-97) Ill, 
Il. 
henstillinger om investeringsstøtte og satsingsprogram - se 
ENERGI (1996- 97) I, l. 

Vingebakken, Per Idar, forslag om melkekvote (trukket til
bake)- se LANDBRUKSPRODUKTER (1996-97) 11, 12. 

Vingen, Sogn og Fjordane, sikring av helleristningsfelt - se 
KULTURVERN (1995 - 96) Ill , 4. 

Vinmonopolet, budsjett 1994 og tilbud om førtidspensjon - se 
ALKOHOL (1993-94) I, l. 
budsjett- se ALKOHOL (1994-95) I, l ; (1995-96) I, 4; 
(1996-97) l, 3; STATSBUDSJETTET (1996-97) I, 31. 
deling av - se ALKOHOL (1994-95) Il, 5; (1995-96) Il , 2. 
detaljmonopolet i EØS - se ALKOHOL (1994-95) III, 2; 
(1996-97) III, 6. 
distriktsbutikker som detaljutsalg - se ALKOHOL 
(1994-95) lll , 3. 
forhandlingsposisjoner under EU- medlemskapsforhand
lingene - se ALKOHOL (1993-94) Ill, 6. 
forslag om oppmyking av eneretten til detaljsalg - se 
ALKOHOL (1996-97) Il , l. 
import- og engrosmonopolet i EØS - se ALKOHOL 
(1993 - 94) Ill , 3; (1994-95) Ill , l og 4; (1996-97) Ill, 4. 
mobile utsalg- se ALKOHOL (1995-96) Ill, 6. 
nødvendige endringer ved et EU- medlemskap- se ALKO
HOL (1993-94) Ill , 4. 
opphevelse av enerett til import m.v. - se ALKOHOL 
(1994-95) IV, l. 
rutiner relatert til privatimport - se RIKSREVISJONEN 
(1994-95) Il, 6. 
skattefritak - se SKATTEFRADRAG (1996-97) IV, l. 
strukturendring pga. EØS-avtalen - se ALKOHOL 
(1994-95) Ill, 7; (1995 - 96) Il, l. 
utvidelse av antall polutsalg - se ALKOHOL (1996-97) 
IV, l. 
valg av bedriftsforsamling- se ALKOHOL (1993 - 94) Il , 
l ; (1995 - 96) 11, 3. 

Vinmonopolloven, endr. i - se AKSJER (1996-97) IV, 4. 
endr. i- se ALKOHOL (1996- 97) IV, l. 

VINN- se Veilednin~sinstituttet i Nord-Norge. 
Vinningsavståelse, stvilrettslig reaksjon tillagt Økokrim - se 

AKSJER (1996-97) IV, 5. 
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Vinningslq"iminalitet, følger av nedprioritering - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1996-97) III, 2. 

Vinterbro, utbygging av kjøpesentre i Ski og på - se V ARE
HANDEL (1993-94) Ill, 5. 

Virkemiddelapparatet under Nærings- og energidepartemen
tet - se INDUSTRIUTBYGGING (1993-94) I, l; 
(1994- 95) l , l ; (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 

Virkemiddelordningen i Nord-Norge, videreføring- se SKO
LER (1995 - 96) Il, 2. 

Virkemiddeltiltak i Nord-Norge, tilskudd - se GRUNN
SKOLE (1994- 95) I, l ; (1995-96) I , l ; SKOLER 
(1996-97) Il, 7. 

Virksomhetsoverdragelse, EF-direktiv og statens ansvar ved 
overtakelse av vakttjeneste i RegJeringsbygget - se 
STATSADMINISTRASJON (1993- 94) Ill, l. 

Virksomhetsplaner ved politikamrene - se RIKSREVISJO
NEN (1994- 95) Il, 6. 

Visum til Norge for folkedansgruppe fra Bosnia- Hercegovina
se INNVANDRERE (1996-97) Ill, 24. 
til Norge, overføring av rett til å utstede - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1995-96) Ill , 4. 

Visumplikt for afrikanske statsborgere, forslag om- se INN
VANDRERE {1994- 95) Il, 9. 
for asylsøkere fra Bosnia-Hercegovina, forslag om opphe
ving- se INNVANDRERE (1993- 94) Il, 3. 

Visumpolitikk, reqegjørelse om Schengen-samarbeidet - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET {1995- 96) Il, l. 

Visund-feltet, utbygging og drift av - se OLJEUTVINNING 
(1995-96) Il, 4. 

Vital Forsikring AS, oppkjøp fra Den norske Bank eller det 
nederlandske selskapet Aegon - se FORSIKRING 
{1995-96) Il , l og 2; STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 
2. 

VITENSKAP .. ................ . . . . . . . ..... 841 
Vitnegodtgjørelsesloven, endr. i - se RETTSVESEN 

(1994-95) IV, 5. 
Vitner, plikt til å oppgi bopel - se DOMSTOLER (1994-95) 

IV, 2. 
sikkerhet for politiinformanter - se RETTSVESEN 
(1996-97) III , 5. 

VOC-utslipp ved drivstoffylling på bensinstasjoner - se FOR
URENSNING (1994-95) Ill, 5; (1995-96) Il, 13; 
(1996-97) 11, 3. 

Vogntog, tiltak for å redusere antallet av - se VEGTRAFIKK 
(1995- 96) Ill , 4. 

VOKSENOPPLÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 
Voksenopplæringsforbundet, innlemming av fylkesleddene i 

Statens Pensjonskasse - se ST ATENS PERSONALPOLI
TIKK (1994-95) Il, 3. 

Voksen toppen senter for astma og allergi, folketrygdfinansie
ring m.v.- se STATSBUDSJETTET (1995-96) l, 32. 

- folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inntakskomite 
- se SYKEHUS (1995-96) l , l. 

- forslag om folketrygdfinansiering og medisinsk-faglig inn-
takskomite- se SYKEHUS (1994-95) Il, 6. 

Vold, innslag i markedsføring myntet på barn og unge - se 
FORBRUKERSAKER (1995-96) I, l ; (1996-97) I, l. 
mpt kvinner, forsøksprosjekt med alarmer- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1996- 97) Ill, 12. 
og trusler mot fengselstjenestemenn - se FENGSLER 
(1994-95) Ill, 8. 

Vold forskningsstasjon , salg av eiendom - se STATSBUD
SJETTET (1994-95) Il, 12. 

Vold i mediene, dataspill- se MASSEMEDIER (1994-95) Ill, 
3. 
deltakelse av foreldre og skole i handlingsplan mot - se 
MASSEMEDIER (1994-95) Ill, l. 
innslag i norske tv-kanaler før kl. 21 - se KRINGKAS
TING (1994-95) Ill, l. 
salg av dataspill- se MASSEMEDIER (1993 - 94) Ill, 4. 
tiltak mot- se MASSEMEDIER (1994-95) Il, 2; STRAF-
FELOVGIVNING (1994-95) 11, 7 og 9. • 

Vold i skolen, hjemmel for utvisning - se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1994- 95) Ill, 9. 
tiltak mot - se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 

(1994-95) 11, 4; SKOLER (1994-95) Ill, 7; (1995-96) Il, 
9. 

Volda, tildelinger til høgskolen i- se HØGSKOLER (1995- 96) 
Ill, 3. 

Volda kommune sender uttalelse om flerbrukshelikopter på 
Vigra- se KOMMUNER (1993 - 94) Il, 8. 

Voldskriminalitet, pekjempelse i Arendal politidistrikt - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 17; 
(1995-96) Ill, 15. o 

blant barn og unge i Oslo- se POLITI OG PA TALEMYN-
DIGHET (1994-95) Ill, 7. o 

i norske storbyer- se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1994-95) Ill, 14. 
pl~ner for nedkjemping i alle politidistrikt- se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) I, l. 
sammenheng mellom tillit til rettssystemet og - se RETTS
VESEN (1994-95) 11, 9. 
sivilarbeidere i forebyggende arbeid - se SIVILARBEI-
DERE (1994-95) Ill, 2. o 

tiltak mot - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1995-96) I, l. 
utvikling og bekjempelse - se RETTSVESEN (1994-95) 
11, 8. 
vurdering av en sentral institusjon for sinnslidende - se 
HELSEVESEN (1995-96) Il, 10. 

Voldsofre, bistandsadvokatordning - se RETTSVESEN 
(1994-95) Ill, 6. 
erstatning til - se RETTSVESEN (1993-94) I, l ; 
(1994- 95) l, l. 
forslag om et fond for- se RETTSVESEN (1995 - 96) Il, 3. 
tiltak for- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 8. 

Voldsproblematikk, forslag om stortingsmelding eller rede
gJørelse- se RETTSVESEN (1994-95) Il, 10. 

Voldsvideofilmer, tiltak mot utbredelse av - se STRAFFE
LOVGIVNING (1993-94) Il, l. 

Voldtekt i Forsvaret- se MILITÆRT PERSONELL (1993 - 94) 
Ill, l. 

Voldtektsforbrytelser, forslag om økte straffer- se STRAF
FELOVGIVNING (1994- 95) Il, 10. 
jurymedlemmers og meddommeres gjennomsnittsalder -
se DOMSTOLER (1996-97) Ill, 2. 
nedgang i antall domfellelser - se STRAFFELOV GIV
NING (1996-97) Ill, 2. 
ofrenes belastning ved torettsinstanssystemet- se DOM
STOLER (1996-97) 111, l. 

Volvat Medisinske Senter, bruk av ny prøverørsmetode ved 
se SYKEHUS (1994-95) Ill, 4. 
godkjenningsordning for behandlingsformer innen kunstig 
befruktning- se SVANGERSKAP (1994-95) IV, l. 
søknad om utvidet sengekapasitet - se SYKEHUS 
(1996-97) Ill, 17. 

Voss, kjønnstesting i forbindelse med junior-VM i alpint - se 
IDRETT (1994-95) Ill, 4. 

Voss kommune sender skriv om utbyggingsprosjektet for 
Øvstedalsvassdraget- se KOMMUNER (1995- 96) Il, l. 

Voss tekniske verksted, videreføring under forsyningssenter 
Sør-Vestland på Evjemoen- se FORSVAR (1994-95) Il, 
10. 

Vrakloven, endr.- se SJØFART (1993-94) IV, 2. 
Vrakpant på biler, forslag om midlertidig økning (bifalt)- se 

FORURENSNING (1995-96) l, 2. 
på eldre biler, forslag fra KrF oversendt Regjeringen- se 
STATSBUDSJETTET (1994-95) I, 2. 
vurdering av heving- se STATSBUDSJETTET (1994-95) 
l, 27. 

Vurderingssystem i ~nskolen, nasjonalt - se GRUNN
SKOLE (1996-97) 11, 5. 

V ærdalsbruket, avhending fra UNI Storebrand - se LAND
BRUK (1993-94) Ill, 5. 
klagesak vedr. UNI Storebrands eierskap i - se LAND
BRUK (1996-97) Ill, 5. 
UNI Storebrands tidsbegrensete hjemmel for - se LAND
BRUK (1995-96) Ill, 8. 

Værmeldinger for fiskeflåten - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1995-96) Ill, l. 

Værvarsling på fyrstasjoner, bev. 1994 - se VITENSKAP 
(1993 - 94) I, l. 

Værøy, Flyhavarikommisjonens arbeid vedr. flyulykken på - se 
LUFTFART {1993-94) Ill, 26. 

- helikopterlandingsplass - se LUFTFART (1995-96) I, l ; 
STATSBUDSJETTET (1995 - 96) I, 32. 
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midlertidig ruteløsning 1994- se LUFTFART (1993-94) l, 
l. 

Vågan, disponering av beboeres midler ved en eldreinstitusjon 
-se ELDREOMSORG (1995-96) Ill, l. 

Vågehvalfangst, Evenes og Brønnøy kommuner sender 
uttalelse- se FANGST (1993-94) Il, l. 
fjerning av vågehval fra liste over truede dyrearter - se 
FANGST (1996-97) Ill, l. 
informasjon om - se UTENRIKSSAKER (1993-94) l, l. 
kvoteendring pga. regnefeil- se FANGST (1994-95) Ill, l. 
oppheving av eksportforbud- se FANGST (1996- 97) Ill, 
3. 

Vågå kommune, billighetserstatning for ikke-utbygging av 
Sjoa-vassdraget- se KOMMUNER (1993-94) Il, 7. 

Våler kommune sender skriv om tap på etableringslån - se 
KOMMUNER (1996-97) Il, 21. 

Vålerenga, nedleggelse av postkontor- se POST (1995-96) 
Ill , 7. 

Våpen, forslag v~dr. et parti utrangerte mauserrifler - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1995-96) Il, 2 og 3. 
lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot 
kjemiske- se TRAKTATER (1993-94) IV, l. 
norsk tilslutning til protokoller om landminer og laservå-
pen- se TRAKTATER (1996-97) Il, 8. o 
tiltak mot ulovlig bruk av- se POLITI OG PAT ALEMYN-
DIGHET (1994- 95) Il, 4. • 
utskifting i politiet - se POLITI OG PAT ALEMYNDIG
HET (1994 - 95) Ill, 10. 

Våpeneksport, l. halvår 1996 - se UTENRIKSHANDEL 
(1996-97) 11, 2. 
forslag om strengere retningslinjer- se UTENRIKSHAN
DEL (1995-96) Il, 4. 
honorarer til privatpersoner som skaffer bedriftene eksport
kontrakter - se UTENRIKSHANDEL (1993-94) Ill, l. 
kontroll med og etiske retningslinjer for - se UTENRIKS
HANDEL (1993-94) Il, 4. 
til De forente arabiske emirater- se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Ill, 3. 
til Tyrkia- se UTENRIKSHANDEL (1994-95) Il, 2 og 3 
og Ill, 9 og 12; (1995 - 96) Ill, 17; (1996-97) Ill, 6. 

Våpenindustri, offiserers forhold til - se MILITÆRT PERSO-
NELL (1995-;-96) Ill, 3 og 4. o 

Våpenkontroll, tiltak for bedre - se POLITI OG PATALE-
MYNDIGHET (1993-94) Ill, 20. o 

Våpenloven, endr. i (ikke beh.)- se POLITI OG PATALE
MYNDIGHET (1996-97) IV, 5. 

Våpe11fegister, etablering av et sentralt - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1994-95) Ill, 16. 

Vipenrestriksjoner mot Tyrkia, gjeninnføring av - se FOR
SVARSMATERIELL (1993-94) Ill, 3. 

Våtmarker, ferdigbehandling av verneplaner for Rogaland- se 
NATURVERN (1995-96) Ill, 6. 

Wang Handelsskole og Gymnas, rammebetingelser under 
Reform 94 for toppidrettsprosjekt- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1994-95) Ill, 7. 
tilskudd til toppidrettsavdeling - se PRIVATSKOLER 
(1995-96) I, l. 

Watson, Paul, straffeforfølging etter aksjoner mot hvalfangst
skuter- se FANGST (1996-97) Ill, 2. 

Westfish, overholdelse av leveringsforpliktelser - se FISKE
RIER (1996-97) Ill, 2. 

Which Witch, musicalen, Industrifondets engasjement - se 
RIKSREVISJONEN (1993-94) Il, l; (1994-95) Il, 12; 
(1995-96) Il, 3. 

Widerøes Flyveselskap, enerett på regionale flyruter - se 
LUFTFART (1996-97) l, 3. 
rapport om sikkerhet og regularitet ved kortbaneflyplasser 
fra- se LUFTFART (1993-94) Ill, 2. 
reduksjon i ruteprogram- se LUFTFART (1994 - 95) l, l. 

Windhoek, Namibia, nedlegging av ambassade - se UTEN
RIKSSAKER (1996-97) Il, 7. 

WingeoReisebureau i Tromsø, streik ved- se ARBEIDSVIL
KAR (1994-95) III, 13. 

Winix AlS, avvikling av- se UTDANNING (1993-94) Il, l og 
2. 
nedskriving og tilbakebetaling av aksjekapital - se 
UTDANNING (1994-95) Il, l. 
Riksrevisjonens rapport om vurdering - se UTDANNING 
(1994-95) Il, 4. 

Winther, Finn Ø., utvalgsleder - se SVANGERSKAP 
(1995-96) Il, 2. 

Wold, Willy, tidl. stortingsrepr. , minnetale over, S.tid. 2659 
(6.3 .96). 

World Watcb Institute, Landbruksdepartementets holdning til 
rapporter fra - se LANDBRUK (1995-96) Ill, 6. 

WTO, Verdens Handelsorganisasjon, antidumpingsaker og 
beskyttelsestiltak - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1995 - 96) l, l. 
arbeidet i- se ØKONOMISK SAMARBEID (1995-96) Il, 
l. 
avtale om opprettelse - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1993-94) Il, 3; (1994-95) Il, l. 
endr. i tollsatser for IT -produkter - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1996-97) Il, 5. 
endr. i tolltariffen som følge av avtale om - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1994-95) Il, 2 og 7. 
finansielle tjenester og bevegelighet for personer, regelverk 
for- se ØKONOMISK SAMARBEID (1995-96) Il, 3. 
grunnleggende teletjenester - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1996-97) Il, 3. 
henstilling om å arbeide for regler til å motvirke barnear
beid - se ØKONOMISK SAMARBEID (1994-95) Il, 6. 
iverksetting av regler i Norge - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1995-96) Ill, 3. 
kontroll med miljøgifter i matvarer og husholdningsartikler 
-se UTENRIKSHANDEL (1995-96) Il, 5. 
miljøhensyn på tvers av frihandelskrav- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1996-97) Ill, 2. 
nasjonal domstolsbehandling ved brudd på avtalen om om 
offentlige innkjøp - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1995-96) IV, l. 
praktisering av importvernet - se UTENRIKSHANDEL 
(1994-95) Ill, 16. 
subsidier og utjevningsavgifter til skipsbyggingsindustrien 
-se VERFTSINDUSTRI (1995 - 96) IV, l. 
tilpassing til tollbasert importvern - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1994-95) IV, 2. 
u-landenes evne til bærekraftig utvikling - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1996- 97) Ill, l. 
USAs importforbud for selskinn - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1995-96) Ill, 2. 

Ymseposten på statsbudsjettet (kap. 159), budsjett 1997 - se 
UTVIKLINGSHJELP (1996-97) I, l. 
på statsbudsjettet (kap. 185), budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1993-94) I, 2; (1994- 95) I, l; (1995-96) I, l. 
på statsbudsjettet (kap. 185), endr. budsjett - se UTVIK
LINGSHJELP (1994-95) Il, l ; (1994 - 95) Il, 8; (1995-96) 
Il, l, 2 og 8; (1996-97) Il, 3. 

Yrkesfaglig opplæring, offentlig ansvar- se UTDANNING 
(1993-94) I, l. 

Yrkeshemmede, antall utplasserte i arbeidsmarkedsbedrifter 
se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, Il. 
arbeidsmarkedstiltak, budsjett - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 32; SYSSELSETTING (1993-94) l, l; 
(1994-95) I, l; (1995-96) l, l; (1996-97) I, l. 
arbeidsmarkedstiltak, endr. budsjett 1995 - se SYSSEL
SETTING (1995-96) Il, 6. 
forslag om et forum for integrering i arbeidslivet (bifalt)
se TRYGDER (1995-96) Il, 8. 
opptjening av dagpengerettigheter i arbeidsmarkedsbedrif
ter- se SYSSELSETTING (1996-97) Ill, 14. 

Yrkesmedisinske tiltak, hev. til regionsykehus - se SYKE
HUS (1994- 95) I, l. 

Yrkesopplæring- se Fagopplæring. 
Yrkesopplæringskontorer, ev. styrking av- se UTDANNING 

(1996- 97) l, l. 
Yrkesopplæringsnemnder, fylkeskommunale, tilskudd til drift 

-se UTDANNING (1994- 95) l, l. 
sammensetning av prøvenemnder - se UTDANNING 
(1995-96) Ill, 3. 

Yrkesrettet attføring, anmodning vedr. prosjekt for psykiatri
pasienter - se SYSSELSETTING (1996-97) l, l. 

- budsjett- se STATSBUDSJETTET (1995-96) I, 32; SYS
SELSETTING (1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
endr. budsjett - se STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; 
SYSSELSETTING (1995-96) Il, 5; TRYGDER 
(1994-95) Il, 3. 
endr. i sjablonberegnet levekostnadsfaktor brukt ved bereg
ning av attføringsstønad- se TRYGDER (1994-95) Il, 6. 
endr. tenninologi for attføringspenger - se TRYGDER 
(1993 - 94) IV, 2. 
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for funksjonshemmede, OSKAR-prosjektet- se SYSSEL
SETTING (1994-95) Ill, 7. 
stønadsreduksjon etter ansvarsoverføring til arbeidsmar
kedsetaten- se SYSSELSETTING (1994-95) Ill, 29. 

- ytelser 1994- se SYSSELSETTING (1994-;95) Il, l. 
Yrkessjåfører, halvårlig kurs -se VIDEREGAENDE SKO

LER (1996-97) Ill, 8. 
kapasitetsutnyttelse og modellvalg ved landslinjer for - se 
STATSBUDSJETTET (1996-97) l, 31 og Il, 28. 
kapasitetsutnyttelse ved landslinjer for - se VIDERE
GAENDE SKOLER (1996-97) I, l. 
landslinjen for VK Il i Reform 94- se SKOLER (1994-95) 
Ill, 15. 

- landslinjer fra 1996/97- se SKOLER (1995-96) Il, 17. 
- skr.spm. fra Teije Sandkjær om kapasitetsutnyttelse ved 

landslinjer- se (1996-97) Dok. 15, spm. 69. 
Yrkesskadeforsikring, endr. som følge av EØS- tilleggsavta

len- se FORSIKRING (1993-94) IV, 3. 
for studenter ved Politihøgskolen - se FORSIKRING 
(1994-95) Ill, l. 
for tannskade, pga. støvpåvirkning - se FORSIKRING 
(1996-97) Il, 7. 
kostnadene for små bedrifter - se FORSIKRING 
(1994-95) Ill, 2; TRYGDER (1993-94) I, 2. 
saksbehandlingstid og informasjon - se FORSIKRING 
(1994-95) Ill, 3; SOSIAL VESEN (1996-97) I, l. 
SINTEF-rapport, samarbeid P.artene og forsikringsbransjen 
-se STATSBUDSJETTET (1994-95) Il, 12. 
statsansatte, budsjett 1997 - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1996-97) I, l. 
underforbruk av rettigheter (henstilling) - se FORSIK
RING (1996-97) Il, 3. 

Yrkesskadeforsikringsloven - se FORSIKRING (1995-96) 
Ill, l. 
endr. i - se TRYGDER (1996-97) IV, 5. 

Yrkesskadetrygd, endr. budsjett 1993 - se TRYGDER 
(1993-94) Il, l. 

Yrkesskadetrygd, gmllovgivning, budsjett- se TRYGDER 
(1993-94) I, 2; (1994-95) I, 2; (1995-96) l, 2; (1996-97) 
l, l. 
endr. budsjett 1994- se TRYGDER (1994-95) Il, 3. 

Yrkesskadetrygdloven, endr. i- se RETTSVESEN (1996-97) 
IV, 4. 
endr. i- se TRYGDER (1996-97) IV, 5 og 6. 
endr. terminologi for attføringspenger - se TRYGDER 
(1993-94) IV, 2. 

Yrkesutdanning, kjønnsforskjeller i valg av - se UTDAN
NING (1994-95) Ill, 2. 

Ytringsfrihet for Postens ansatte- se POST (1996-97) Ill, 8. 
- reklame for livssyn eller politiske budskap i kringkasting

se MENNESKERETTIGHETER (1994-95) Ill, 5; 
(1995-96) Il, 4. 
sikring av, på bakgrunn av vold mot innvandringsmotstan
dere- se MENNESKERETTIGHETER (1993-94) Ill, l 
og 3. 

Ytringsfrihetskommisjon, opprettelse av - se MASSEME
DIER (1996-97) IV, l. 

Zagreb, Kroatia, oppgradering av ambassade - se UTENRIKS
SAKER (1995-96) Il, 9. 

Zaire, redegjørelse om den humanitære situasjon i det østlige -
se UTENRIKSSAKER (1996-97) Il, l. 

Zambia, bistandsavtaler 1994 - se UTVIKLINGSHJELP 
(1995-96) Il, 4. 
gje1dslettetiltak- se UTVIKLINGSHJELP (1993-94) Il, l 
og 6. 
norsk bistand til serbisk selskap i strid med FN -boikott - se 
UTVIKLINGSHJELP (1993-94) Ill, 3. 

Zeepipe 11-B, tapte gassalgsinntekter ved traseløsning for - se 
OLJEOMSETNING (1994-95) Ill, l. 

Zimbabwe, importlisens for hermetisk skinke fra - se LAND-
BRUKSPRODUKTER (1996-97) Ill, 5. 

Zimmer-utvalget, utredning om merverdiavgiftslov- se MER
.. VERDIAVGIFT (1993-94) Il, l. 
Alvdalen skyte- og øvingsfelt i Sverige, norsk bruk av - se 

FORSVAR (1996-97) III, 11. 
Økokrim, adgang til etterforskning av andre straffbare forhold 

-se FINANSER (1995-96) IV, l. 
Økologisk landbruk, miljøriktig og effektiv produksjon - se 

LANDBRUK (1996-97) Il, 3. 
satsing på - se LANDBRUK (1996-97) Il, 4. 

Sogn Jord- og Hagebruksskule som landslinje - se SKO
LER (1995-96) Il, 17. 
undervisningstilbud ved Sogn Jord- og Hagebruksskule -
se LANDBRUK (1994-95) Il, 9. 

- økt bevilgning- se LANDBRUK (1996-97) Il, 6. 
Økologiske andeler, modeller i nord/sør-debatten- se MILJØ

VERN (1993-94) Il, 3. 
Økonomiforvaltning, statlig, styrkingstiltak - se ST A TSAD

MINISTRASJON (1996-97) I, 3. 
styrking av statens, nytt budsjettkapittel - se ST A TSBUD
SJETTET (1995-96) Il, 15. 

Økonomireglement for staten, nytt- se ST A TSBUDSJETTET 
(1995 - 96) l, 3; (1996-97) l, 3. 
styring med overførings- og tilskuddsordninger i staten - se 
RIKSREVISJONEN (1994-95) Il, 4. 

Økonomisk College i Oslo, eksamenstilgang for studenter som 
har nektet å betale skolepenger - se HØGRE UTDAN
NING (1993-94) Ill, l. 
statlig overtakelse 1994- se HØGSKOLER (1993 -94) I, l. 

Økonomisk kriminalitet - se ST A TSBUDSJETTET 
(1994-95) l, 2. 
blant næringslivstopper- se SKATTER (1993-94) Ill, l. 
styrking av innsats mot- se TOLL (1995-96) I, 2. 
tiltak mot - se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1993-94) l, l; (1994-95) I, l. 
uqderslag begått av statsansatte - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 3. 

ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . 850 
Økonomisk sonelov, endr. i - se SIKKERHET TIL SJØS 

(1996-97) IV, 2. 
Øksendalsøra, vern av- se NATURVERN (1993-94) Ill, 7. 
Øksnes, skr.spm. fra Paul Chaffey om den russiske krysseren 

Boiki på Skogsøya- se (1996-97) Dok. 15, spm. 2L 
Øl, endr. i lov om tilvirking, innførsel og beskatning av - se 

RETTSVESEN (1996-97) IV, 4. 
Ølloven, opphevelse av forbud mot øl sterkere enn 7 pst. - se 

ALKOHOL (1995-96) Ill, 4. 
Ørje, tidligere kursted, bruksendring/avhending- se FYLKER 

(1995-96) Il, 12. o 

Ørland meieriskole - se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1993-94) I, L 

Ørlandet radio, effektivisering - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1994- 95) Ill, 8. 

Øst-Afrika, ambassadestrukturen - se ST A TSBUDSJETTET 
(1993-94) I, 34. 

Øst-Europa, bev. til miljøtiltak - se ST A TSBUDSJETTET 
(1995-96) l, 32; UTENRIKSSAKER (1993-94) I, l ; 
(1994-95) l, l ; (1995-96) I, l. 
bev. til miljøtiltak og prosjektsamarbeid- se STATSBUD
SJETTET (1996-97) I, 31 og Il, 28; UTENRIKSSAKER 
(1996-97) I, L 
forslag vedr. utenlandsstudenter fra- se HØGRE UTDAN
NING (1994-95) Il, 14. 
garantier ved eksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1993 - 94) I, l; (1994-95) I, 2; (1995-96) I, 3; (1996-97) 
I, 2. 
Handlingsprogrammet for - se UTENRIKSHANDEL 
(1995-96) Il, l; UTENRIKSSAKER (1995-96) Il, 4. 
kvoteprogrammet for studenter, forslag om en egen sak 
(bifalt)- se STUDIEFINANSIERING (1996-97) I, L 
~iljøvemsamarbeid med- se MILJØVERN (1994-95) Il, 
4, (1995 - 96) I, l. 
NATO-medlemskap for land i Sentral- og - se NATO 
(POLITISKE SPM) (1995-96) Il, l; (1996-97) Il, l. 
NATO-utvidelse til land i - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Ill, 13. 
prosjektsamarbeid, bev. 1994- se STATSBUDSJETTET 
(1993-94) l, 34. 
samarbeid med- se UTENRIKSSAKER (1993-94) 11, 2; 
(1994-95) Il, 3. 
sikkerhetspolitisk utvikling- se FORSVAR (1994-95) Il, 
4. 
studieplasskvoter finansiert av Statens lånekasse til studen
ter fra- se HØGRE UTDANNING (1993-94) Ill, 5. 
sykehusutstyr til Litauen og Nordvest- Russland - se 
UTENRIKSSAKER (1996-97) Ill, 14. 
utplassering av atomvåpen ved NATO- utvidelse - se 
NATO (POLITISKE SPM) (1995-96) Ill, 3. 
ventetid ved grensepassennger - se UTENRIKSSAKER 
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(1994-95) Ill, 19. 
Øst-Tim or, Indonesias okkupasjon av -se UTENRIKSSAKER 

(1993-94) Ill, l. 
menneskerettighetsbrudd - se MENNESKERETTIGHE
TER (1996-97) Il, l og Ill, 8. 
mulig tvil om norsk holdning til Indonesias okkupasjon av 
-se INTERNASJONAL RETT (1993-94) Ill, 5. 
Nobels fredspris 1996 tildelt Carlos Felipe Ximenes Belo 
og Jose Ramos-Horta, ref. S.tid. 301 (18.10.96) og vedlagt 
protokollen. 

Østerbo sentralinstitusjon, økonomisk sluttavtale for Halden 
som tidligere vertskommune - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1993-94) Ill, 8. 

Østerrike, avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning - se 
SKA TTEA VTALER (1995-96) Il, 4. 

Østersjøområdet, sluttdokument fra den 3. parlamentariker
konferansen om samarbeid i - se NORDISK SAMAR
BEID (1994-95) Il, 3. 
sluttdokument fra den 4. parlamentarikerkonferansen om 
samarbeid i- se NORDISK SAMARBEID (1995-96) Il, 
4. 

Østersjøregionen, samarbeidet i - se UTENRIKSSAKER 
(1996-97) Il, 5. 

Østersjørådet, samarbeidet i - se UTENRIKSSAKER 
(1994-95) Il, 3. 

Østfold, bev. til omstilling og nyskaping- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1995-96) l, l; INDUSTRIUTBYGGING 
(1995-96) I, l; (1996-97) I, l. 
forslag om nytt fengsel i- se FENGSLER (1995-96) Il, 3. 
narkotika- og spritkontroll ved grensestasjoner - se TOLL 
(1996-97) Ill, 3. 
n(\fkotikabeslag ved grensestasjoner - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1995-96) Ill, 9. 
nitrogenrenseanlegg i kommunene- se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 31. 
nitrogenutslipp fra landbruket - se FORURENSNING 
(1994-95) Ill, 30. 
samlokalisering av Fylkesmannens landbruksavdeling med 
fylkesmannsembetet- se LANDBRUK (1993-94) Ill, 17. 
ventelistepasienter- se HELSEVESEN (1996-97) Ill, 33. 

Østfold sentralsykehus, behandling av sinnslidende fanger -
se SYKEHUS (1995-96) Ill, 4 . 
screening av diabetisk retinopati - se SYKEHUS 
(1994-95) Ill, 12. 

Østfoldbanen, forsert utbygging- se JERNBANER (1995-96) 
l, l. 
prioritert utbygging - se JERNBANER (1993-94) I, l; 
(1994-95) I, l. 
problemer med nye spor- se JERNBANER (1995-96) Ill, 
5. 
utbyggingsstrategi- se JERNBANER (1996-97) Jl, 8. 

Østgård, Elisabeth, pågripelse av- se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1993 - 94) Ill, 6. 
vedtak om omsorgsovertakelse av datter - se BARNE
VERN (1993 - 94) Ill, l. 

Østgaard, Hans Olav, åpen komitehøring («Berge Furre
saken»)- se STORTINGET (1996-97) 11, 18. 

Østlandet, flommen 1995, melding om- se NATURSKADER 
(1995-96) Il, 3. 
flomskader- se NATURSKADER (1994-95) 11, 2 og 3; 
(1995-96) Il, l; (1996-97) Il, l. 
gassrørledning til - se OLJEOMSETNING (1996-97) Ill, 
4. 
innlandsområdet, henstilling om et utvalg til å vurdere ram
mevilkår- se INDUSTRIUTBYGGING (1996-97) I, l. 
tildeling av skogkulturtilskudd - se SKOGBRUK 
(1995-96) Ill, 3. 

Østlandets musikkonservatorium, samlokalisering med Nor
ges musikkhøgskole -se HØGSKOLER (1994-95) I, l; 
(1995-96) I, l; STATSBUDSJETTET (1995-96) Il, 15; 
(1996-97) Il, 28. 

Østli, Roar, toll for traktorbruk på jordstykke i Sverige - se 
TOLL (1994-95) Ill, 7. 

Østmarka, tørrlegging av vann pga. arbeider med Gardermoba
nen- se JERNBANER (1996-97) Ill, 12. 

Østre Gravlund i Oslo, navnelister tilknyttet aborter- se PER
SONVERN (1996-97) III, 9. 

Øvingsaktiviteten i Forsvaret- se FORSVAR (1993-94) I, l; 
(1994-95) l, l; (1995-96) l, l. 

Øvre Eiker kommune, statlig støtte til næringsutvikling i Vest
fossen- se DISTRIKTSUTBYGGING (1995-96) Ill, 2. 

Øvstedalsvassdraget, skriv fra Voss kommune vedr.- seNA
TURVERN (1995-96) Il, l. 

Øygarden kommune, kraftledning til Kollsnes- se ELEKTRI
SITET (1993-94) Il, 4; (1993-94) Ill, l og 2. 

Åkrafjordvegen, Hordaland, rassikring av - se VEGVESEN 
(1994-95) Ill, 5. 

- skr.spm. fra Einar Steensnæs - se (1996-97) Dok. 15, spm. 
90. 
trase utenom Stordalen- se VEGVESEN (1994-95) I, l. 
trasevalg og framdriftsplan for parsell av R v Il - se VEG
VESEN (1993-94) Ill, l, 8 og 13. 

Aakvaag-utvalget, utredning om forskning og fornyelse i næ
ringslivet- se INDUSTRIUTBYGGING (1995-96) 11, 6. 

Ålesund som sentralhavn for Nord-Vestlandet - se HAVNE
VESEN (1993-94) Ill, 3. 

- plassering av distriktssjef for Skipskontrollen - se SIK
KERHET TIL SJØS (1995-96) Ill, 5. 

Ålesund kommune, uverdige forhold ved Skarbøvik sykehjem 
-se HELSEVESEN (1994-95) III, 21. 

Aamo, Bjørn Skogstad, ansettelse som direktør i Kredittilsynet 
-se REGJERINGEN (1993-94) Il, 8. 

Åmot kommune, makeskifte for grunneiere pga. relokalisering 
av forsvarsenheter- se FORSVAR (1993 - 94) Ill, 3. 
opprettholdelse av vedtak om å flytte Trandum tekniske 
verksted til Rødsmoen- se FORSVAR (1994-95) Il, 10. 
salgsfullmakt for Statskog SF tilknyttet flyttin~ av forsvar
senheter samt makeskifte - se SKOGBRUK (1995-96) I, 
l. 
sender uttalelse om kommuneøkonomien- se KOMMU
NER (1993 - 94) Il, 10. 

Åna Kretsfengsel, bemanningsbehov - se FENGSLER 
(1995 - 96) I, l. 

Åndsverkloven, adgang for fylker til å leie ut lærebøker til sko
leelever- se KULTUR (1995 - 96) Ill, 2. 
endr. i - se KULTUR (1994-95) IV, 2. 
endr. i EØS-avtalens vedlegg XVII (opphavsrett) - se 
KULTUR (1996-97) Il, 2. 
opphevelse av midlertidig forlengelse av vernetid - se 
KULTUR (1995-96) IV, l. 

-; revisjon av - se KULTUR (1994- 95) IV, l. 
Anstad, Hans, utvalgsleder- se FOLKEHELSE (1993-94) Il, 

o 4. 
Apen soning, forslag om skjerpede regler - se KRIMINALOM

SORG (1994-95) Il, 4. 
Åpne komitehøringer, barne- og ungdomsorganisasjoner- se 

UNGDOMSARBEID (1996 - 97) 11, 3. 
forlengelse av prøveordning - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 23 . 
forslag om prøveordning (bifalt) - se STORTINGET 
(1995-96) Il, 2. 
innkalling av embetsmenn- se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, sak l. 
Lund-kommisjonens rapport - se STORTINGET 
(1996-97) Il, 21. 
Overvåkingstjenestens informasjonsinnhenting i tidligere 
DDR ("Berge Furre-saken") - se STORTINGET 
(1996 - 97) Il, 18. 
Schengen-avtalen - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1996-97) Il, 7. 
TRESS-90, sluttoppgjør mellom Rikstrygdeverket og 
Norsk Informasjonsteknologi - se TRYGDER (1995-96) 
Il, 9. 

Åpningstider i barnehager- se BARNEHAGER (1994-95) Il, 
9. 

- i varehandelen- se VAREHANDEL (1996-97) III, 6 og 7. 
- søndas.såpne biblioteker- se BIBLIOTEK OG LITTERA-

TUR (1996-97) Ill, 2. 
Åpningstidsloven, forslag om opphevelse - se V AREHAN

DEL (1993 - 94) Il, l; (1996-97) Il, l. 
Årdal, sikring av videre industriengasjement- se ELEKTRISI

TET (1995-96) l, 2. 
Åremålskontrakter, særvilkår, ventelønn og pensjon - se 

RIKSREVISJONEN (1996-97) Il, 10. 
Aarflot, Andreas, ønske om fristilling av kirken, bl.a. mht. 

utnevning av biskoper - se DEN NORSKE KIRKE 
(1993-94) Ill, l. 

Årnes tekniske verksted, nedleggelse - se FORSVAR 
(1995-96) Il, 4. 

Aarsbeim, Harald, avslag på søknad om pensjon fra statskas
sen- se STATENS PERSONALPOLITIKK (1996-97) Il, 
6. 
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Årungen ro- og padlesenter, Stiftelsen, feste av arealer til
knyttet rostadion- se LANDBRUK (1995 - 96) I, 3. 

Åsa, valg av trasekorridor for Ringeriksbanen - se JERN
BANER (1996- 97) Il, l. 

Åsegarden garnison, henstilling om kuts- og øvingssenter for 
politiet i - se POLITI OG PAT ALEMYNDIGHET 
(1995-96) Il, 9. 
nedleggelse av Utdanningsavdeling - se FORSVAR 

(1995 - 96) Il, 13. 
Åsgardfeltet, kostnadsutvikling - se OLJEUTVINNING 

(1996- 97) Il, l. 
utbygging og drift av- se OLJEUTVINNING (1995 - 96) 
Il, 5. 


