Enighet om verbaler og merknader
1. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert
politidistrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor, slik at
servicetilbudet overfor publikum blir opprettholdt på en best mulig måte. Det kan gjøres
unntak ved endelig beslutning knyttet til struktur og antall utstedelsessteder for pass der
kvalitet og volum ikke tilfredsstiller internasjonale krav. Det må være et høyere
antall utstedelsessteder enn Politidirektoratet sitt forslag.
2. Stortinget ber regjeringen foreta en samlet gjennomgang av forutsetningene som er blitt lagt
til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger, og
presenterer resultatene for Stortinget på en egnet måte før en eventuell endring blir
foretatt.
3. Stortinget ber regjeringen utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer slik
at avgiften differensieres ut fra sukkerinnhold, med utgangspunkt i modellene fra
Storbritannia, Irland og Finland.
4. Stortinget ber regjeringen bedre finansering av bemanningsnorm i barnehagene gjennom et
øremerket tilskudd for 2018 og de to kommende budsjettårene på 100 mill. kroner. De
øremerkede midlene fordeles med 60 mill. kroner til en overgangsordning for de private
barnehagene som ligger i kommuner som hadde over 6,0 barn per voksne i kommunens egne
barnehager per desember 2017. Overgangsordningen skal gjelde fra innføringstidspunktet
1.8.2018 og ut 2020 og må ta særlig hensyn til å bidra til en bærekraftig økonomi i små
private barnehager. De resterende 40 mill. kroner fordeles til kommunene etter tilsvarende
kriterier som de private.
5. Stortinget ber regjeringen om å utrede nødvendige endringer i reglene om at en andel av
kursreguleringsfondet kan holdes tilbake ved flytting av kommunale pensjonsordninger, slik
at kommunene kan velge den pensjonsløsningen de ønsker.
6. Stortinget ber regjeringen ferdigstille kvalitetssikringen knyttet til CO2-fangstprosjektet til
Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i løpet av sommeren 2018 og snarest sette i gang
forprosjektering av CCS både på Norcem og Fortum Oslo Varme, gitt at den kvalitetssikrede
informasjonen tilsier forprosjektering av Fortums anlegg som omtalt i Prop. 85 S (2017-2018).
Stortinget ber regjeringen på egnet måte i løpet av våren 2019 legge fram en orientering om
aktuelle finansieringsmodeller for fullskala fangst, lagring og transport av CO2.
7. Stortinget ber regjeringen på egnet måte orientere Stortinget om kapasitetsbehov på ulike
soningsformer etter åpning av økt bruk av elektronisk soning. Arendal fengsel, Kleivgrend
avdeling legges ikke ned før en slik orientering er gitt.
8. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med utleier ved Osterøy fengsel om mulig forlengelse
av leieavtalen basert på dagens leiebetingelser frem til KVU for Vestlandet er vurdert.
9. Stortinget ber regjeringen legge Dokument 8:123 S (2016-2017) representantforslag fra
stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan,
Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i
handel med bustad, til grunn for oppfølgingen av stortingsvedtakene 1035, 1036, 1037, 1038,
1039 og 1040.

Oppfølging av landmaktforliket
Flertallet, komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til
behandlingen av Innst. 50 S (2017-2018) hvor et bredt flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, ble enige om den videre utviklingen av Hær og
Heimevern.
Flertallet viser til at Stortinget samtidig utsatte enkelte beslutninger i påvente av at regjeringen skulle
komme tilbake med nærmere svar på anmodningsvedtakene 80 – 88 (2017-2018) av 5. desember
2017. Flertallet merker seg at regjeringen har gitt sine svar og anbefalinger på disse vedtakene i
forbindelse med RNB 2018. Flertallet ber derfor regjeringen foreta en samlet gjennomgang av de
forutsetninger som lå til grunn for landmaktforliket og skissere hvordan disse kan gjennomføres
innenfor den fastsatte rammen for LTP og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Flertallet viser videre til økningen regjeringen legger opp til i Revidert budsjett 2018 når det gjelder
Heimevernet på til sammen 36 mill. kroner. 11 mill. kroner er knyttet til økningen i områdestrukturen
og til gjennomføring av kurs, trening og øving for å heve kompetansen hos befal og soldater. 25 mill.
kroner er knyttet til anskaffelser av moderne bekledning og utrustning, som inkluderer moderne
våpen til den enkelte soldat samt materiell for vakthold og sikring av objekter i kystsonen. Flertallet
støtter en slik styrking av Heimevernet.

Lærernorm
Flertallet viser til budsjettavtalen om statsbudsjettet 2018 hvor det er enighet om innføring av en
lærernorm som har som mål at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse og 1
lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer
per 20 elever i 5.–10. klasse.
Flertallet viser til revidert nasjonalbudsjett 2018 hvor kommunenes kostnader med å innfri krav til
lærertetthet som gjelder fra 1. august 2018 kompenseres fullt ut og at kommunene beholdet det
eksisterende, øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.-4.trinn ut 2018.
Flertallet viser videre til at beregningene for kompensasjonen legger til grunn at eksisterende årsverk
kan flyttes mellom hovedtrinn, men ikke kan flyttes mellom skoler i den enkelte kommune, at det
eksisterende øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4. trinn videreføres som i 2018 og
inngår i kompensasjonen til kommunesektoren og at ingen kommuner skal tape på innføring av
normen i 2018. Flertallet viser til at enigheten ligger fast.
Flertallet viser videre til at beregningene for kompensasjonen legger til grunn at eksisterende årsverk
ikke kan flyttes mellom skoler i en kommune i 2018. Flertallet er enig om at prinsippene som ligger til
grunn for finansiering av lærernormen i RNB 2018, skal videreføres i statsbudsjettet for 2019.

