
Møte fredag den 18. oktober 2013 kl. 12

President: O l e m i c T h o m m e s s e n

D a g s o r d e n (nr. 6):

1. Erklæring fra regjeringen
2. Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og om-

sorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for
2013)
(Prop. 208 S (2012–2013))

3. Referat

Presidenten: Representanten Bjørn Lødemel, som har
vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger tre brev til Stor-
tinget, datert 16. oktober 2013: Det første brevet lyder:

«Statsministerens kontor har den ære å meddele:
I statsråd for Hans Majestet Kongen holdt på Oslo

slott 16. oktober 2013 kl. 1000 er bestemt:
Under henvisning til søknad om avskjed for Regje-

ringen fremlagt i statsråd 14. oktober 2013 tilrår jeg på
statsrådets vegne:

Statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister
Espen Barth Eide, statsrådene Bård Vegar Solhjell,
Liv Signe Navarsete, Grete Faremo, Sigbjørn Johnsen,
Trond Giske, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Jonas Gahr
Støre, Kristin Halvorsen, Karl Eirik Schjøtt-Peder-
sen, Anniken Huitfeldt, Rigmor Aasrud, Lisbeth Berg-
Hansen, Marit Arnstad, Ola Borten Moe, Heikki Eids-
voll Holmås, Inga Marte Thorkildsen, Trygve Slags-
vold Vedum og Hadia Tajik gis etter søknad avskjed i
nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd
fra 16. oktober 2013 klokken 1200.

Hans Majestet Kongens utnevnelse av ny regjering:
Erna Solberg utnevnes til statsminister og følgende

til statsråder fra 16. oktober 2013 klokken 1200:
Stortingsrepresentant Siv Jensen
Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Generalsekretær Vidar Helgesen
Tidl. stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Managing Director Børge Brende
Styremedlem Thorhild Widvey
Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Fylkesrådmann Kristine Sundtoft
Byrådsleder Monica Mæland
Stortingsrepresentant Solveig Horne
Stortingsrepresentant Bent Høie
Tidl. stortingsrepresentant Robert Eriksson
Stortingsrepresentant Anders Anundsen
Kommunikasjonsdirektør Tord Lien
Stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide
Seniorrådgiver Sylvi Listhaug
Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen»

Det andre brevet lyder:
«Endringer i departementsstrukturen
I statsråd for Hans Majestet Kongen holdt på Oslo

slott 16. oktober 2013 kl. 1200 er bestemt:
Statsrådets medlemmer overtar styret av departe-

mentene således:

Statsråd Siv Jensen overtar bestyrelsen av Finansde-
partementet, unntatt ansvaret for forvaltning av statens
kjøp av klimakvoter.

Statsråd Jan Tore Sanner overtar bestyrelsen av
Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg får han
ansvar for bestyrelsen av:
– Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg,

sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelin-
gen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak
av oppgaver knyttet til koordinering av bredbånds-
politikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling,
Administrasjonsavdelingen og Kommunikasjons-
enheten i Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet, og

– Planavdelingen i Miljøverndepartementet.
Statsråd Vidar Helgesen skal være statsråd ved

Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker
og forholdet til EU, herunder ansvar for EØS-avtalen
og tilhørende forvaltningsoppgaver. Han har ansvar for
å bestyre de arbeidsoppgaver som Avdeling for Euro-
pa og handel i Utenriksdepartementet har for EU- og
EØS-saker, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til EU-
og EØS-saker i andre deler av Utenriksdepartementet.
Han skal i tillegg være stabssjef ved Statsministerens
kontor og bistå statsministeren i hennes arbeid.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen overtar bestyrelsen av
Samferdselsdepartementet samt ansvaret for å bestyre
Kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartemen-
tet. I tillegg gis han ansvaret for de oppgaver som For-
nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har
knyttet til bredbånd.

Utenriksminister Børge Brende overtar bestyrelsen
av Utenriksdepartementet, herunder ansvaret for utvik-
lingssaker, unntatt:
– de saker som ligger til statsråd Vidar Helgesen,

og
– klima- og skogsatsingen.

Statsråd Thorhild Widvey overtar bestyrelsen av
Kulturdepartementet og overtar i tillegg ansvaret for
kirkesaker, herunder å bestyre Kirkeavdelingen i For-
nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Statsråd Elisabeth Aspaker overtar bestyrelsen av
Fiskeri- og havbruksavdelingen, Sjømatavdelingen og
Kommunikasjonsenheten i Fiskeri- og kystdeparte-
mentet.

Statsråd Kristine Sundtoft overtar bestyrelsen av
Miljøverndepartementet, unntatt Planavdelingen. Hun
får i tillegg ansvar for:
– klima- og skogsatsingen, herunder bestyrelsen av

relevante deler av Seksjon for klima, global helse
og bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet
og relevante deler av Seksjon for landbruk og skog
i Avdeling for klima, energi og miljø i Norad, og

– forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter.
Statsråd Monica Mæland overtar bestyrelsen av Næ-

rings- og handelsdepartementet. I tillegg får hun ansvar
for:
– selskapslovgivningen,
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– konkurransesaker, herunder bestyrelsen av Kon-
kurransepolitisk avdeling i Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet, og

– bestyrelsen av Avdeling for forskning, styring og
administrasjon i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statsråd Solveig Horne overtar bestyrelsen av
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Bent Høie overtar bestyrelsen av Helse- og
omsorgsdepartementet.

Statsråd Robert Eriksson overtar bestyrelsen av Ar-
beidsdepartementet.

Statsråd Anders Anundsen overtar bestyrelsen av
Justis- og beredskapsdepartementet, unntatt ansvaret
for selskapslovgivningen.

Statsråd Tord Lien overtar bestyrelsen av Olje- og
energidepartementet.

Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide overtar bestyrel-
sen av Forsvarsdepartementet.

Statsråd Sylvi Listhaug overtar bestyrelsen av Land-
bruks- og matdepartementet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overtar bestyrelsen
av Kunnskapsdepartementet.

Statsråd Elisabeth Aspaker oppnevnes som Norges
representant i Nordisk Ministerråd med den særlige
oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske
samarbeidsspørsmål.»
Det tredje brevet lyder:

«Statsministerens kontor har den ære å meddele:
I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott

16. oktober 2013 kl. 1200 er bestemt:
Følgende utnevnes til statssekretærer fra 16. oktober

2013 kl. 1200:
Julie Margrethe Brodtkorp, for statsminister Erna

Solberg
Lars Øy, for statsminister Erna Solberg
Sigbjørn Aanes, for statsminister Erna Solberg
Fredrik Färber, for statsminister Erna Solberg
Laila Bokhari, for statsminister Erna Solberg
Tore Vamraak, for statsminister Erna Solberg
Jon Gunnar Pedersen, for statsråd Siv Jensen
Paal Andre Bjørnestad, for statsråd Siv Jensen
Ole Berget, for statsråd Siv Jensen
Jørgen Næsje, for statsråd Siv Jensen
Paul Chaffey, for statsråd Jan Tore Sanner
Jardar Jensen, for statsråd Jan Tore Sanner
Per-Willy Trudvang Amundsen, for statsråd Jan

Tore Sanner
Anders Bals, for statsråd Jan Tore Sanner
John-Ragnar Aarset, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Bård Hoksrud, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Jon Georg Dale, for statsråd Ketil Solvik-Olsen
Bård Glad Pedersen, for utenriksminister Børge

Brende
Hans Brattskar, for utenriksminister Børge Brende
Pål Arne Davidsen, for utenriksminister Børge

Brende
Ingvild Næss Stub, for utenriksminister Børge

Brende
Knut Olav Åmås, for statsråd Thorhild Widvey

Amund Drønen Ringdal, for statsråd Elisabeth
Aspaker

Lars Andreas Lunde, for statsråd Kristine Sundtoft
Eirik Lae Solberg, for statsråd Monica Mæland
Dilek Ayhan, for statsråd Monica Mæland
Maria Hoff Aanes, for statsråd Solveig Horne
Anne Grethe Erlandsen, for statsråd Bent Høie
Astrid Nøkleby Heiberg, for statsråd Bent Høie
Cecilie Brein-Karlsen, for statsråd Bent Høie
Lisbeth Normann, for statsråd Bent Høie
Kristian Dahlberg Hauge, for statsråd Robert Eriks-

son
Torkil Åmland, for statsråd Robert Eriksson
Vidar Brein-Karlsen, for statsråd Anders Anundsen
Himanshu Gulati, for statsråd Anders Anundsen
Kåre Fostervold, for statsråd Tord Lien
Øystein Bø, for statsråd Ine Marie Eriksen Søreide
Hanne Blåfjelldal, for statsråd Sylvi Listhaug
Bjørn Haugstad, for statsråd Torbjørn Røe Isak-

sen.»
Presidenten foreslår at disse tre brev vedlegges proto-

kollen – og anser det som vedtatt.
Regjeringsskiftet medfører følgende endringer i Stor-

tingets sammensetning:
De tidligere medlemmer av regjeringen, Anniken Huit-

feldt, Bård Vegar Solhjell, Trygve Slagsvold Vedum,
Lisbeth Berg-Hansen, Rigmor Aasrud, Jens Stoltenberg,
Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Heikki Eidsvoll Holmås,
Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad og Trond Giske tar
sete som representanter.

Følgende vararepresentanter møter som representanter
i den tid representantene Jan Tore Sanner, Erna Solberg,
Ine M. Eriksen Søreide, Siv Jensen, Bent Høie, Solveig
Horne, Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Aspaker og An-
ders Anundsen er medlemmer av regjeringen og represen-
tanten Bård Hoksrud er statssekretær:

For Akershus fylke: Hårek Elvenes
For Hordaland fylke: Erik Skutle
For Oslo: Heidi Nordby Lunde og Mazyar Keshvari
For Rogaland fylke: Sveinung Stensland og Helge

Thorheim
For Telemark fylke: Solveig Sundbø Abrahamsen og

Kristian Norheim
For Troms fylke: Regina Alexandrova
For Vestfold fylke: Tom E. B. Holthe

Fra representantene Kari Henriksen, Anette Tretteberg-
stuen, Else-May Botten, Eirik Sivertsen og Arve Kambe
foreligger søknad om permisjon i tiden fra og med 21. ok-
tober til og med 15. november – alle for å delta i De for-
ente nasjoners 68. ordinære generalforsamling, andre del,
i New York.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvil-
get. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Møre og Romsdal fylke,
Tove-Lise Torve, foreligger søknad om fritak for å møte i
Stortinget under representanten Else-May Bottens permi-
sjon i tiden fra og med 22. oktober til og med 24. oktober,
på grunn av sykdom.
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Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknaden behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i per-

misjonstiden slik:
For Vest-Agder fylke: Linda Verdal 22.10.–13.11.
For Hedmark fylke: Lasse Juliussen 22.10.–13.11.
For Møre og Romsdal fylke: Eva Vinje Aurdal
22.10–24.10. og Tove-Lise Torve fra 4.11.–13.11.
For Nordland fylke: Tone-Helen Toften 22.10.–13.11.
For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal 22.10.–
13.11.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil frem-
sette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) [12:16:10]: På vegne av repre-
sentantene Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen og
meg sjøl vil jeg framsette et forslag om å ikke utvide legers
rett til reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort,
utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert
befruktning.

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

S a k n r . 1 [12:16:45]

Erklæring fra regjeringen

Statsminister Erna Solberg [12:17:12]: Ved stor-
tingsvalget 9. september fikk partiene Venstre, Kristelig
Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre flertall i Stortin-
get. Flertallet bak disse partiene er historisk sterkt. Alle de
fire partiene lovte velgerne at et nytt flertall skulle gi en
ny politikk og en ny regjering. Det løftet har alle de fire
partiene innfridd.

Partiene har gjennom samtaler blitt enige om å forvalte
det politiske flertallet som velgerne ga, i fellesskap. Det er
enighet om et felles verdigrunnlag, og på en rekke områder
er det enighet om en ny politisk kurs. Dette er nedfelt i en
samarbeidsavtale.

Venstre og Kristelig Folkeparti besluttet at de ikke øns-
ket å gå videre til forhandlinger med sikte på å delta i en
ny regjering. Høyre og Fremskrittspartiet har derfor påtatt
seg ansvaret for å danne regjering.

Regjeringen legger samarbeidsavtalen og den politis-
ke plattformen, Sundvolden-erklæringen, til grunn for sitt
arbeid.

Regjeringens verdiforankring ligger i rettsstatens og
demokratiets prinsipper og den kristne og humanistiske
kulturarven.

Regjeringen vil bygge sin politikk på frihet og tillit til
innbyggerne. Et bedre samfunn vokser ut av skapertrang
og virkelyst. Regjeringen vil skape større armslag for dem
som vil skape en ny bedrift, for dem som engasjerer seg i
frivillige organisasjoner og for dem som tar ansvar for sitt
lokalsamfunn gjennom folkevalgte verv. Regjeringen verd-

setter deres innsats og engasjement, og har tillit til at de
ønsker det beste for menneskene rundt seg.

Regjeringen vil bygge sin politikk på respekten for
kunnskap. En skole som klarer å få frem potensialet i hver
enkelt elev, uansett bakgrunn, er målet. Da oppnår vi et
samfunn hvor det som teller er den enkeltes evner og inn-
sats, ikke hvem foreldrene er eller hvor de kommer fra. Re-
gjeringen vil jobbe for et samfunn med sosial mobilitet for
den enkelte og muligheter for alle. Arbeidet for å realise-
re kunnskapssamfunnet blir derfor et satsingsområde for
regjeringen.

Det skal gjennomføres et yrkesfagløft. Regjeringen
skal trappe opp forskningsinnsatsen vesentlig og legge
vekt på langsiktigheten i forskningspolitikken. Det skal
etableres flere verdensledende universitetsmiljøer. Gjen-
nom økt kvalitet i høyere utdanning og fagskoler kan
samfunnets kunnskapsbehov møtes.

Regjeringen vil vektlegge kunnskap og kompetanse
også på andre områder. Bedre hjelp til voksne med lese-
og skrivevansker vil styrke arbeidslinjen. Økt satsing på
kompetanse i omsorgen vil gi et bedre tilbud til eldre og
pleietrengende. Mer forskning vil gi oss ny innsikt og
bringe samfunnet fremover.

Det er læreren som betyr mest for elevenes læring. Re-
gjeringen vil derfor føre en ambisiøs skolepolitikk. Satsing
på læreren skal gjøres til hovedprioritet. Innsats for etter-
og videreutdanning av lærere skal trappes opp. Lærernes
jobb er blant samfunnets aller, aller viktigste. Visjonen er å
gjøre yrket så attraktivt at det på sikt tiltrekker seg de aller
beste ungdommene. Særlig vil regjeringen satse innenfor
matematikk og realfag. Sammen med lærerorganisasjone-
ne vil regjeringen utvikle nye karriereveier i skolen. Målet
er å beholde de beste lærerne der de betyr aller mest: i
klasserommet.

Regjeringen vil bygge sin politikk på at verdier må ska-
pes før de kan fordeles. Et viktig satsingsområde for denne
regjeringen blir derfor å styrke norske arbeidsplassers kon-
kurransekraft. En jobb å gå til betyr personlig utvikling, et
sosialt fellesskap og trygghet for hus og hjem. For landet
betyr det en tryggere finansiering av velferdssamfunnet.
Høy sysselsetting er derfor et viktig mål.

Regjeringen vil jobbe for å få flere funksjonshemmede
inn i arbeidslivet. Regjeringens visjon er et samfunn der
alle kan delta.

Regjeringen vil øke bruken av aktivitetskrav i velferds-
ordningene for å støtte opp under arbeidslinjen. Det skal
lønne seg å jobbe.

Regjeringen vil arbeide for et seriøst og godt arbeidsliv
for alle. Sosial dumping er ikke akseptabelt. Regjeringen
vil vektlegge et godt samarbeid med partene i arbeidslivet.

I årene som kommer kan vårt samfunn igjen bli stilt
overfor økonomiske utfordringer. Faresignalene er der. Ar-
beidsledigheten har det siste året vært økende. Norske ar-
beidsplassers konkurransekraft er svekket. Innovasjons-
kraften og forskningsinnsatsen har over tid vært for lav. Vi
skaper i dag ikke større verdier per innbygger i fastlands-
økonomien enn vi gjorde før finanskrisen.

Todelingen av norsk økonomi er en viktig utfordring.
Sett i forhold til størrelsen på norsk økonomi er inves-
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teringene i fastlandsnæringslivet kommet ned på et lavt
nivå.

Regjeringen vil føre en politikk for fortsatt høy syssel-
setting. Konkurransekraften til norske arbeidsplasser må
styrkes. Regjeringen vil derfor bygge ut infrastruktur ras-
kere og senke skattene. Regjeringen vil også redusere byrå-
kratiet for bedriftene og satse mer på kunnskap og forsk-
ning. Det vil gi Norge flere ben å stå på økonomisk, og det
vil gi et tryggere samfunn.

Regjeringen vil basere den økonomiske politikken på
handlingsregelen. Den økte bruken av oljepengene skal
vris tilbake i retning av investeringer i kunnskap og infra-
struktur samt vekstfremmende skattelettelser. Den offent-
lige pengebruken skal, innenfor handlingsregelens ram-
mer, tilpasses situasjonen i økonomien.

Et viktig satsingsområde for regjeringen blir å bygge
landet, særlig med vekt på investeringer i mer moderne in-
frastruktur. Nye virkemidler skal tas i bruk for å bygge ut
veier raskere og mer effektivt enn i dag. Bedre veier vil
gi bedre fremkommelighet, styrke konkurransekraften og
øke trafikksikkerheten. Økt satsing på jernbane og kollek-
tivtransport vil gi bedre resultater i arbeidet med å kutte
CO2-utslipp, gi reduserte utfordringer i boligmarkedet og
samtidig gi byene våre rom til å vokse. Dette vil bidra til
å skape en enklere hverdag for folk flest. Vår maritime
tradisjon skal videreutvikles, bl.a. ved å stimulere til mer
godstransport i nærskipsfarten.

Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar
og offentlig finansierte velferdsløsninger. Det norske vel-
ferdssamfunnet er bygget opp over generasjoner. De første
forsiktige skrittene ble tatt allerede på 1800-tallet, før de
fleste av dagens politiske partier ble stiftet. Siden er ord-
ningene bygget ut, forsterket og forbedret under skiftende
politiske flertall. Regjeringen vil videreføre arbeidet.

Et viktig satsingsområde for regjeringen blir å gjennom-
føre et velferdsløft for eldre og syke. Mange venter i dag
unødvendig lenge eller får et for dårlig omsorgstilbud. Det
gjør at sykdom forverrer seg. Folk blir sykmeldte og faller
ut av arbeidslivet. Dette skaper utrygghet. Regjeringen vil at
staten skal ta et større ansvar for en raskere utbygging av ka-
pasiteten i omsorgen. Kvalitet og aktivitet blir viktige mål.
De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold – også
for eldre som rammes av demens eller andre lidelser.

Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg i helseve-
senet. Målet er å redusere behandlingskøene og ventetiden
og å styrke pasientenes valgfrihet. Regjeringen vil sikre
gode akutt- og fødetilbud i hele landet. Sykehusene må sik-
res IKT-systemer som gir god elektronisk kommunikasjon.

Mye er veldig bra i det norske velferdssamfunnet. De
fleste av oss får den hjelpen vi trenger når vi har behov
for det. Likevel er det fortsatt grupper som ikke fanges
godt nok opp av vårt sikkerhetsnett. Et viktig satsingsom-
råde for regjeringen blir derfor å forsterke sikkerhetsnettet,
slik at færre faller gjennom. Pasienter med rusavhengighet
eller psykiske helseutfordringer har i for mange år sittet
nederst ved bordet. De må få et bedre tilbud. Voksne som
mangler grunnleggende ferdigheter, skal få et bedre tilbud
om kartlegging og kompetanseheving.

Samfunnet påtar seg et ansvar for barn når familien ikke

klarer det selv. Det er en styrke for vårt samfunn. Men så
langt har vi ikke klart å gi barn og unge i barnevernets
omsorg og i rusinstitusjoner en så god skolegang at de får
likeverdige muligheter. Mange av disse barna er blitt svik-
tet. Regjeringen vil styrke innsatsen for å unngå at de blir
sviktet en gang til.

Mange barn vokser også opp i fattige familier. Barn
har ikke ansvar for den situasjonen foreldrene deres står
i. Likevel preger den barnas oppvekst og muligheter. Re-
gjeringen vil øke bruken av aktivitetskrav i velferdspolitik-
ken for å løfte flere ut av fattigdom og inn i arbeid. Det
skal bli lettere å gå fra trygd til arbeid, og det skal lønne
seg å jobbe. Regjeringen vil øke engangsstønaden ved fød-
sel og adopsjon og legge til rette for en bedre sosial pro-
fil på foreldrebetalingen for barnehage og SFO. Gjennom
dette vil flere barn få tilgang til viktige sosiale arenaer. Det
blir et viktig mål for regjeringen å sikre at barn som vok-
ser opp i fattige familier, skal få mer likeverdige mulig-
heter. På denne måten vil regjeringen forsterke det sosiale
sikkerhetsnettet.

Regjeringen vil føre en streng, men rettferdig innvand-
rings- og asylpolitikk. Regjeringen vil følge opp avtalen
mellom samarbeidspartiene på utlendingsfeltet. Regjerin-
gen vil legge større vekt på barnefaglige vurderinger i
asylsaker. Adgangen til familieetablering og familiegjen-
forening skal strammes inn. Samtidig skal det åpnes for
økt bruk av skjønn i saker som åpenbart ikke handler om
tvangsekteskap eller parets manglende evne til å forsør-
ge seg selv. Saksbehandlingen må bli mer effektiv. Regje-
ringen vil arbeide for raskere utsending av personer uten
lovlig opphold og av kriminelle utlendinger.

Integreringspolitikken skal ha som mål at innvandre-
re skal føle tilhørighet og tilknytning til det norske sam-
funnet. Alle norske statsborgere er fullverdige medlemmer
av samfunnet med de plikter og rettigheter det medfører.
Regjeringen vil vektlegge norskopplæring og deltagelse i
arbeidslivet i integreringen. De som får lovlig opphold i
landet, skal få god oppfølging.

Regjeringen vil motarbeide diskriminering og urettfer-
dighet. Regjeringen vil arbeide for en universell diskrimi-
nerings- og likestillingslov. Hvert enkelt menneske skal be-
handles som et selvstendig individ og ikke holdes ansvarlig
for andres ord og gjerninger. I likestillingspolitikken vil
regjeringen vektlegge like muligheter og frihet til å treffe
egne valg.

Regjeringen bygger sin politikk på den enkeltes behov
for trygghet. Trygghet i hverdagen og en styrket bered-
skap blir derfor et viktig satsingsområde for regjeringen.
Den enkelte skal kunne føle seg trygg i og utenfor sitt eget
hjem. En styrket grunnbemanning i politiet må til for å
styrke operativ kapasitet, forebygging og ikke minst lokal
tilstedeværelse.

De tragiske hendelsene den 22. juli 2011 viste at be-
redskapen må bli bedre. Regjeringen vil gjøre Norge bedre
rustet til å møte fremtidige kriser. Gjørv-kommisjonens
rapport og politianalysen utgjør gode grunnlag for det ar-
beidet som skal gjøres. Regjeringen vil styrke samord-
ningskapasiteten av beredskapsarbeidet og legge vekt på
økt gjennomføringskraft.
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Regjeringen vil bygge sin politikk på en mest mulig ef-
fektiv bruk av fellesskapets ressurser. Vårt samfunn har
blitt for byråkratisk. Det er også for mye detaljstyring. Et
viktig satsingsområde for regjeringen blir derfor å skape
en enklere hverdag for folk flest. Lover og regler skal
gjennomgås med sikte på å fjerne unødvendige forbud og
påbud. Vi må i større grad basere vårt samfunn på tillit og i
mindre grad på regulering, byråkrati og kontrollordninger.

Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransva-
ret og på føre-var-prinsippet. Klimatrusselen og fattig-
dom er store globale utfordringer. Derfor er det inngått
et bredt forlik i Stortinget om klimapolitikken. Regjerin-
gen vil legge klimaforliket til grunn for sitt arbeid. Sam-
arbeidspartiene ønsket å gå lenger på flere områder enn
hva det var mulig å komme til enighet om i klimafor-
liket. Regjeringen vil ta ansvar for kommende generasjo-
ners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt forpliktende
utslippsavtaler og ved å investere i forskning og utvik-
ling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavut-
slippssamfunn. Forskning og innovasjon kommer til å bli
avgjørende.

Regjeringen vil bygge sin politikk på folkeretten, in-
ternasjonal solidaritet og universelle menneskerettigheter.
Norge har en forpliktelse til å bekjempe nød og fattig-
dom i andre deler av verden. Regjeringen vil holde et høyt
nivå på bistanden. Regjeringen vil samtidig legge om ut-
viklingspolitikken. Utenriks-, klima- og handelspolitikken
må trekke i samme retning som utviklingspolitikken. Det
vil bli lagt økt vekt på geografisk og tematisk konsen-
trasjon og større vekt på oppnådde resultater. En vellyk-
ket utviklingspolitikk må måles først og fremst i hva som
oppnås av reell utvikling. Demokrati, rettsstat og men-
neskerettigheter vil stå sentralt i regjeringens utenriks- og
utviklingspolitikk.

Regjeringen vil særlig prioritere jenters utdanning. En
samlet verden har gjort imponerende fremskritt i arbeidet
med å nå FNs tusenårsmål. Flere år innen fristen er allerede
flere av målene nådd, men ikke alle. Slik det ser ut i dag, vil
grunnskoleutdanning ikke være tilgjengelig for alle innen
2015. Den positive utviklingen frem til 2008 har bremset
opp. Jenters tilgang til utdanning har blitt bedre, men det
er langt frem. Målrettet innsats må til for å sikre like mu-
ligheter for jenter i mange deler av verden. Regjeringen vil
prioritere dette arbeidet.

I vår globaliserte verden vil alt som skjer rundt oss, på-
virke oss. Den tragiske situasjonen i Syria gir oss daglig
påminnelser. Ingen kan stille seg på siden og hevde seg
uberørt, selv om Syria og andre konfliktområder er langt
unna Norge. Dette angår oss på ulike måter og ikke minst
som medmennesker. Humanitær hjelp til internt fordrevne,
flyktninger og naboland er viktige virkemidler.

Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar
med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt
i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred.
Regjeringen vil basere sin politikk på et forpliktende in-
ternasjonalt samarbeid. Norge skal være en aktiv bidrags-
yter i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner.
Norges viktigste interesse- og verdifellesskap vil fortsatt
være de atlantiske, europeiske og nordiske. Regjeringen

vil styrke arbeidet med å ivareta norske interesser overfor
EU. EØS-avtalen, og de øvrige avtalene med EU, vil danne
rammen for europapolitikken.

Nordområdepolitikken skal bygge opp under aktivitet
og bosetting i nord. Satsing på næringsutvikling og ut-
bygging av infrastruktur blir viktige virkemidler. Nors-
ke interesser skal ivaretas gjennom en tydelig nasjonal
tilstedeværelse og på grunnlag av havretten. Regjeringen
vil videreutvikle samarbeidet med Russland og de øvri-
ge polarstatene. Regjeringen vil arbeide for en bærekraftig
forvaltning av naturressursene i nord. Beredskap innenfor
miljøvern, søk og redning skal styrkes.

Det er mye som er bra i det norske samfunnet. Regje-
ringen vil bygge videre på dette. På områder hvor regje-
ringen vil gjennomføre reformer, er det for å forsterke de
gode sidene ved det norske samfunnet og for å bevare ver-
diene vårt samfunn bygger på. Regjeringen vil legge vekt
på skrittvise reformer.

Reformene vil også være preget av at det er et nytt
politisk flertall som har andre politiske verdier og priori-
teringer. Særlig vil regjeringen vektlegge generasjonsper-
spektivet i politikken sterkere, økt tillit til innbyggerne og
forsterking av det sosiale sikkerhetsnettet.

Regjeringen vil i større grad bruke de store verdiene
som har tilkommet vårt samfunn fra petroleumsvirksom-
heten på en bedre måte. Vi må bedre enn i dag klare å bruke
denne enestående muligheten til å skape varige verdier for
vårt samfunn og for kommende generasjoner. Derfor vil
regjeringen investere mer i infrastruktur, kunnskap, miljø-
teknologi og styrke konkurransekraften for arbeidsplasse-
ne i fastlandsnæringene. Rammebetingelsene for å skape
nye arbeidsplasser skal bli bedre.

Regjeringen vil i større grad basere sin politikk på til-
lit. Tillit til at enkeltmennesker i hovedsak gjør fornufti-
ge valg, slik at en ikke trenger å regulere så mye. Tillit til
at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn, slik at de
kan få større makt og ansvar. Tillit til at kulturen og fri-
villigheten utvikler seg til det beste for samfunnet på egne
premisser, slik at de ikke blir instrumenter for myndighe-
tene. Tillit til at familiene kommer til gode løsninger for
seg og sine over kjøkkenbordet, slik at vi ikke trenger å
styre så mye i detalj. Tillit til at private og frivillige innen
barnevern, helse, rehabilitering, beredskap og mye annet
har gode hensikter, slik at vi kan bruke alle gode krefter i
felles anstrengelse for å få et bedre samfunn.

Norge er lite land. Mange krefter og store ressurser vil
gå til spille dersom vi gjør politikken til en kamp mellom
offentlig, frivillig og privat sektor, hvor bare en av dem kan
vinne. Alle sektorer har mye å bidra med. Klarer vi å vise
hverandre gjensidig tillit og spille hverandre gode, kan vi
oppnå store ting sammen – selv om vi er et lite land.

Regjeringen vil forsterke det sosiale sikkerhetsnettet på
bred front. Det er fortsatt for mange som faller igjennom.
Særlig gjelder det personer som har sammensatte behov og
trenger tjenester fra ulike deler av offentlig forvaltning. De
opplever et tilbud som er fragmentert og lite koordinert.
Særlige utfordringer har vi på områder med store indivi-
duelle forskjeller hos brukerne. Det gjelder bl.a. dem som
har problemer med psykisk helse, dem som trenger rusbe-
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handling, rehabilitering, barnevern og voksne med lese- og
skrivevansker. For mange av disse brukerne vil et mer va-
riert tilbud, med større valgfrihet, kunne hjelpe langt flere.
De siste årene er en rekke institusjoner som tidligere bidro
til et variert behandlingstilbud, blitt nedlagt. Regjeringen
vil øke valgfriheten og bidra til et mer variert tilbud. Det
vil gi bedre hjelp til et mangfold av brukere.

Generasjonsperspektivet i politikken, økt tillit til inn-
byggerne og forsterking av det sosiale sikkerhetsnettet vil
altså prege mange av regjeringens reformer.

Regjeringen vil forvalte flertallet i fellesskap med Venst-
re og Kristelig Folkeparti i Stortinget. Regjeringen ønsker
et godt forhold også til de øvrige partiene. Den parlamenta-
riske situasjonen tilsier at arbeidet i Stortinget vil få fornyet
interesse. De politiske prosessene kommer til å bli mer åpne.
Komiteenes høringer med organisasjoner vil igjen kunne
lede til reelle endringer. Flere beslutninger vil flyttes ut i det
offentlige rom. Dette er bra for vårt demokrati.

Den omfattende avtalen mellom samarbeidspartiene er
ny i vår parlamentariske tradisjon. Dette samarbeidet må
finne sin praktiske form i tiden som kommer. Regjeringen
skal bidra konstruktivt til dette.

Regjeringen vil også invitere til brede forlik der hvor
det er viktig å sikre stabile flertall bak viktige, langsikti-
ge løsninger for det norske samfunn. Et eksempel på dette
vil være den kommunereformen regjeringen har sagt vi vil
gjennomføre.

Regjeringen har satt seg høye mål. Regjeringen går til
arbeidet med ydmykhet og visshet om ansvaret som følger
med oppgaven. Målet er et samfunn, og en verden, som har
muligheter for alle.

Presidenten: Presidenten vil foreslå at regjeringens er-
klæring legges ut til behandling i et senere møte.

– Det anses vedtatt.

S a k n r . 2 [12:42:52]

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og om-
sorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for 2013)
(Prop. 208 S (2012–2013))

Presidenten: Til denne saken vil presidenten bemerke
at grunnen til at Stortinget må ta denne proposisjonen til
behandling uten forutgående komitébehandling, er at Stor-
tingets valgkomité ikke har kunnet oppnevne Stortingets
faste komiteer før i dag.

Den foreslåtte bevilgningen i proposisjonen må ved-
tas av Stortinget før helgen, siden den er knyttet til TV-
aksjonen for 2013.

Saken behandles følgelig etter § 39 annet ledd bokstav c
i Stortingets forretningsorden.

Ingen har bedt om ordet.
Sak nr. 2 tas opp til votering. For så vidt som forsamlin-

gen er samlet – jeg kan ikke se mange ledige plasser uten-
om dem som skal være ledige – dropper vi å ringe inn til
votering. Jeg håper ingen protesterer mot det.

– Så synes ikke å være tilfelle, og vi går til votering.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Det voteres over forslaget til vedtak i
Prop. 208 S for 2012–2013.

Forslaget lyder:

I
I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

761 Helse og omsorgsdepartementet
71 Frivillig arbeid mv., økes med .................................................................................

fra kr 31 245 000 til kr 66 245 000
35 000 000

Vo t e r i n g :

Forslaget ble enstemmig bifalt.

S a k n r . 3 [12:44:38]

Referat

Presidenten: Referatet er omdelt på representantenes
plasser i salen, og presidenten refererer bare sakenes num-
mer og forslag til vedtak.

1. (6) Statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S 2013–2014))
2. (7) Skatter og avgifter – lovendringer (Prop. 1 LS

(2013–2014))
3. (8) Nasjonalbudsjettet 2014 (Meld. St. 1 (2013–2014))

Enst.: Nr. 1–3 sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 12.46.
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