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INNLEDNING 

Lands møtet 1 995 ble avvik let i Kongressenteret, Folkets Hus, Oslo i dagene 
fredag 1 0. - søndag 1 2. februar. Opprinnelig var det 55. ordinære land møte 
fastsatt til I 0. - 1 3 . nove mber 1 994, men på grunn av behovet for ek tra
ordinært lands møte i juni 1 994 og EU-ka mpanjen foran folkeavste mningen o m  
norsk med le mskap høsten 1 994 ble tid punktet forskjøvet til forannevnte 
tidsro m. 

Hovedsakene på lands møtet 1 995 var forslag til Sosialpol itisk progra m, 
Thorbjørn Jaglands innledning o m  den politiske situasjonen og progra m
arbeidet sa mt Dag Terje Andersens innledning o m  arbeidet i organisasjonen. 

Lands møtet gjenvalgte Thorbjørn Jagland so m leder, Jens Stoltenberg og 
Hi ll-Marta Solberg so m nestledere sa mt Dag Terje Andersen so m ekretær . 

Høsten 1 994 var preget av valgka mpanjen for norsk medle mskap i Den Euro
peiske Union og ble avsluttet med folkeavste mningen mandag 28. nove mber. 
Resultatet ble et flertal l  av Nei-ste mmer, 52,2 % Nei og 47,8 % Ja. 

Partiets arbeid i 1 995 var preget av - foruten tilrettelegging og gjenno mføring 
av lands møtet - ko mmune- og fylke tingsvalget 1 1 .  septe mber. Valg
deltakelsen var den laveste noen sinne med 59,0 % ved fylke ting valget og 
62, l % ved ko mmunevalget. For Arbeiderpartiets del var det en liten prosent 

vi fra mgang i forhold til 1 99 1 -valget ( fra 30,4 ti l 3 1 ,3 % ), men i forhold til 
storting valget i 1 993 tapte vi 286 248 te mmer. Vi fikk 308 fylkesting repre-
entanter og 4 1 00  ko mmune tyrerepre entanter. Relativt ett var dette en 

fra mgang, men p.g.a. at antall repre entanter er bl itt redu ert i perioden ble det 

l ikevel færre repre entanter sa mmenl ignet med forrige periode. 

LANDSMØTET 1 995 

Det norske Arbeiderparti 55.  ordinære lands møte ble holdt i Kongre enteret , 
Folkets Hus, Oslo i tida 1 0. - 1 2 . februar 1 995. 
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Lands møtet skal i følge lovene bestå av 300 representanter med fulle rettig
heter valgt av fylkespartiene etter be te mte regler. Landsstyret og Kvinne
politisk utvalg deltar med tale- og forslagsrett, men ikke ste mmerett. 
Stortingsgruppa og Sa metingsgruppa velger en representant for hver påbegynt 
l 0. medle m so m deltar i lands møtet med tale- og forslagsrett. Sekretærene ved 
partikontoret har rett til å være med i forhandlingene på sa mme vi lkår. 

Det var sendt inn ful l makter for 300 representanter og ved åpningen var det 
møtt fra m 298 representanter herav 25 vararepresentanter. 4 6,3 % av repre
sentantene var kvinner og 53,7 % menn. 

Lands møtets forhandl inger ble ført for åpne dører, med adgang for media 
og for parti medle mmer mot fra mvisning av spesiel t adgangskort. 

Det var innbudt en rekke gjester fra våre sø terpartier i Europa og følgende var 
ti l stede : 

Axel Hanisch De europeiske osialde mokrater parti 

Jerry S vensson Sosialde mokrati k gruppe i Nordi Råd 
Steen Christensen Socialde mokratiet Dan mark 
Eiki Nestor ESDP E tland 
Markku Hyv årinen SOP Finland 
J anis Dinevics LSDSP Latvia 

Wil ma Teness LSDSP Latvia 
Aloyzas Sakalas LSDP Litauen 
B arbara D i.ihrkop PSOE Spania 
Hugh McMahon The Labour Party Storbritannia 
La rry Witty The Labout Party Storbritannia 
Mats Hellstrø m SAP Sverige 

Enn Kokk SAP Sverige 
Leif Linde SAP Sverige 
Jan Nygren SAP Sverige 
Mona Sahlin SAP Sverige 
Marie Paukejov a CSDP Tjekkia 
Wolfgang B ier mann SPD Ty kland 

I t i l legg møtte en rekke innbudte fra innenlandske organisasjoner ti lknyttet 
arbeiderbevegelsen sa mt en del personlig innbudte gje ter. 
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Landsmøtet åpnet med et kulturelt program, kalt: «Framtiden». Medvirkende 
var Anne Lise Berntsen, Juni Dahr, Lar Klevstrand, Arve Moen Berg et, Ivar 
Anton Waagard og Stovnerbarnehagene Megakor med dirigent Gro Nettun. 
Sangene ble knyttet sammen av tekst framført av Juni Dahr og 
Lars Klevstrand.  

Thorbjørn Jagland holdt minnetale over partife l ler som hadde gått bort siden 
forrige la ndsmøte. 

Etter Thorbjørn Jaglands åpningstale hi lste LO-leder Yngve Hågensen lands
møtet på vegne av de innenlandske gje tene. 
Sveriges daværende visestatsminister - Mona Sahlin - og leder av De euro
peiske sosialdemokraters parti - Axel Hanisch - hil ste på vegne av de 
utenlandske gjestene. 

Landsmøtet vedtok enstemmig følgende saksl iste: 
1 .  Åpning. 
2. Konstituering. 
3. Innsti l l ing om beretningen. 
4. Innberetning fra Revisjon nemnda. 
5. Innkomne forslag. 

6. Lovendringer. 
7. Den pol it iske situa jonen. 

8. Programarbeidet. 
9. Arbeidet i organisasjonen. 
1 0. Innst i l l ing f ra redak jonskomiteen for so ialpolitisk program. 
1 1 . Inn t i l l ing fra redaksjon komiteen for andre polit i  ke aker. 
1 2. Innsti l l ing f ra redak Jon komiteen for lov- og organi a jon saker. 
1 3. Valg. 
1 4. Avslutning. 

Det ble oppnevnt 3 redak jon komiteer ( e ak li te) om behandlet de inn
komne saker og de forslag om ble tatt opp under land møtet. Land møtet 
vedtok følgende uttale ! er: 

I. Arbeid til alle. 
2 .  By og land - Hand i hand. 
3. Miljøpol itikk for f ramtida. 
4. Internasjonal uttaJel e .  
5 .  Sosialdemokratiet inn  i e t  nytt århundre. 
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Ved behandlingen av aksl i tas punkt 8 - Programarbeidet - ble land møtet 
inndelt i 4 grupper og invitert til å komme med innspi l l  i arbeidet med 
utarbeidelsen av debattopplegget - «Form framtida - i felle kap». Utgangs
punkt for gruppediskusjonene var arbeidet til 4 prosjektgrupper som hadde 
utarbeidet grunnlagsdokumenter over følgende temaer: "Velferd/fordeling", 
Vekst,vem,l ivskvalitet, arbeid", "Makt og avmakt" og "Internasjonale 
Spørsmål". Debattopplegget skulle være grunnlaget for en bred debatt ute i 
grunnorganisasjonen i forbindelse med det videre arbeidet med fors lag ti l nytt 
prinsipp- og arbeidsprogram med tittelen " Samråderett". 

Det ble også vedtatt følgende lovendring: "Fylkespartiene kan i ine vedtekter 
nedfel le beste mrnel er om utsendinger til ine år møter fra AUF". 
Lovendringen ble tatt inn i Retningslinjer for Det norske Arbeiderparti 
fy lkespartier, paragraf 2: Årsmøte, som ny 3. setn ing i andre avsnitt. 

I overensstemmelse med lovene valgte landsmøtet medlemmer til 
Sentralstyret, Kvinnepol itisk utvalg og Revisjon nemnda. 

Det er i t i l legg til møteprotokol len også utarbeidet en fullstendig referat
protokol l  som inneholder innledningene, debattene, uttalelsene og alle vedtak 

som ble gjort i møtet. 

SENTRALSTYRET 

SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING 

Landsmøtet i 1 995 valgte følgende som medlemmer av Sentral tyret: 
Thorbjørn Jagland, leder, Hil l-Marta Solberg, nestleder, Jen Stoltenberg, 
nestleder, Dag Terje Andersen, ekretær. Øvrige medlemmer: Gro Harlem 
Brundtland, Yngve Hågensen, Grethe G. Fossum, Bengt Martin 01 en, Herdis 
Meihack Engen, Jan David en, Solveig Torsvik, Tore Hagebakken, Turid 
Innstrand, Terje Moe Gustavsen, Wenja Ringen, Eva Jørstad, Kjel l  Bjørndalen 
og Britt Hi ldeng. 

I t i l legg deltar leder av Kvinnepolitisk utvalg, Sylvia Bru tad, og AUFs leder, 
Trond Giske, i Sentralstyret med fulle rettigheter. 
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Herdis Meihack Engen ble i Sentralstyret møte 29.04.96 an att om fylke -
ekretær i Vest-Agder og har iden ikke møtt i Sentralstyret. 

VIRKSOMHETEN 

Sentralstyret har i perioden 0 1 .07 . 1 994 - 30.06. 1 996 holdt 35 møter, behandlet 
328 saker og vedtatt uttalelser om følgende: 

30. 1 1 .94: S ituasjonen etter folkeavstemningen - Ny hverdag for Norge. 
22.05 .95 : Arbeiderpartiets k limapolitikk. 

FASTE UTVALG 

Etter landsmøtet i 1 995 ble det foretatt en evaluering av arbeidet i Sentrals
tyrets faste utvalg, og i sitt møte 24.04.95 vedtok Sentralstyret å oppnevne 
6 faste utvalg og følgende er bl itt oppnevnt: 

24.04.95 : KOMMUNALPOLITISK UTVALG 

Tidligere Landskommunalutvalgets arbeid utvalg. 

Herdis Meihack Engen, leder, Halvdan Skard, Jan David en, Rune 
Gerhardsen, Karin Kjølmoen, Odd Erik Handsgaard, Liv B. Ingebrigtsen, Jan 

Frithjof Bernt, May Britt Lunde, Siri Au teng, Evy Ann Midtun, Odd 
Andreassen og Anne Marit Bjørnflaten. 

Arne Næsheim - partikontoret - ekretær. Ame Næ heim gikk imidlertid over i 
ny ti l l ing i Storting gruppa 20. 1 0.95 og Svein Bjørn Aa ne - partikontoret -
overtok om ekretær fra amme tid punkt. 

Mandat: 
Kommunalpoliti kutvalg skal bistå Sentral tyret med utredning arbeid og råd i 
kommuna lpol iti ske spørsmål . Utvalget har rett til å fremme saker for Sentral
styret og få dem behandlet. Såfremt leder for utvalget ikke er med lem i 
Sentral tyret, gi vedkommende møterett i l ike saker. 
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Kommunalpolit iskutvalg skal også gi råd ti l kommunalfrak jonen på 
Stortinget, politisk ledelse i Kommunaldepartementet og partiets gruppe i 
styret i Kommunenes Sentralforbund. Kommunalpolitiskutvalg skal bidra med 
innspi l l  t i l  det kommunalpolit iske arbeidet på partikontoret og organisasjonen 
forøvrig. 

For å styrke kontakten mel lom partiet og våre representanter i Kommunenes 
Sentralforbund inviteres partiets gruppe i KS-styret til møter i Kommunal
politisk utvalg. Disse skal ikke ha stemmerett i Kommunalpolitiskutvalg så 
fremt de ikke personl ig er oppnevnt av Sentralstyret. 

For å øke deltakelsen fra NKF og NEKF gis forbundene anledning til å møte 
med personlige vararepresentanter. Det forutsettes at representantene fra dis e 
er parti medlemmer. 

Ledelsen i kommunalfraksjonen og polit isk ledelse i Kommunaldepartementet 
inviteres t i l  møter i utvalget. 

24.04.95: INTERNASJONALT UTVALG 

Dag Terje Andersen, leder, S iri Bjerke, Jon Ivar Nålsund, Kirsti Skjold Evjen, 
Ni l s  Røhne, Helga Hernes, Halle Jørn Han en, Han Christian Bugge , Rigmor 
Aasrud Jahren, Wil ly Ø treng, Valter Angell ,  Trond Giske, Nina Græger og 

Rikke Lind. 

Frode Forfang - partikontoret - sekretær. 

Mandat: 
Internasjonalt utvalg skal bistå Sentralstyret med utredning arbeid og råd i 
internasjonale spør mål . Utvalget har rett t i l  å f remme aker for Sentral tyret 
og få dem behandlet. Så fremt leder for utvalget ikke er medlem av Sentral
styret, gis vedkommende møterett i s l ike saker. 

Internasjonalt utvalg kal også gi råd til utenrik fraksjonen på Stortinget, 
pol it isk ledelse i Utenriksdepartementet el ler andre aktuelle departement. 
Internasjonalt utvalg kan også bidra med inn pil l  til internasjonalt arbeid som 

foregår i organi asjonen forøvrig. 
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24.04.95 : N ÆRINGSPOLITISK UTVALG 

Tore Nordtun, leder, Kjel l  Bjørndalen, Reidun Gravdal , Arvid Nyberg, 
Liv Undhe im, Olav Prestjordet, Eva Opshaug Teigen, Jone Handeland, Knut 
Petter Torgersen, Marit Nybakk, Christine Hanstveit og Anniken Huitfeldt. 

Finn Jota - partikontoret - sekretær. 

Mandat: 
Næringspolit isk utvalg skal bistå Sentralstyret med utredningsarbeid og råd i 
næringspol it iske spørsmål. Utvalget har rett t i l  å fremme saker for Sentral
styret og få dem behandlet. Så fremt leder for utvalget ikke er medlem av 
Sentralstyret, gis vedkommende møterett i s l ike saker. 

Næringspol itisk utvalg skal også gi råd ti l næringsfraksjonen på Stortinget, 
politisk ledelse i Næring departementet e l ler andre aktuel le departement 
Næringspolitisk utvalg kan også bidra med innspil l  t i l  næringspolitisk arbeid 
som foregår i organisasjonen forøvrig. Ledelsen for næringsfraksjonen og 
pol itisk ledelse i Næringsdepartementet samt andre aktuelle departement 
inviteres t i l  møtene. 

24.04.95: SAMEPOL mSK UTVALG 

Reidar Hirsti, leder, Harald Nordvang, Å e Niemi, Elly Solberg, Leif El vatn, 
Barbro Lil l  Hætta og Mathis Aslaksen Sara. 

Svein Bjørn Aasnes - pa rtikontoret - sekretær. 

Reidar Hir ti a seg v i l l ig t i l  å være med i utvalget, men ba eg fritatt for 
ledervervet. Etter for Jag fra Hir ti ble Å e eimi oppnevnt om leder. Etter 
for lag fra utvalget vedtok Sentral tyret i møte 03 .0 6.9 6 at utvalget kulle 
bytte navn ti l  Samepolitisk råd 

Mandat: 
Samepoliti k utvalg skal bi tå Sentral tyret med utredning arbeid og råd i 
samepoliti ske spørsmål. Utvalget har rett t i l  å fremme aker for Sentral tyret 
og få dem behandlet. Så fremt leder ikke er medlem i Sentral tyret, gi 
vedkommende møterett i l ike aker. 
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Samepolitisk utvalg skal og å gi råd t i l  våre aktuelle frak jo ner på Storti nget 
samt politisk ledelse i aktuelle departeme nt. Samepolitisk utvalg skal også ha 
ko ntakt med og gi råd til Arbeiderpartiets gruppe i Sameti nget. 

Aktue l le represe nta nter fra våre fraksjo ner på Storti nget eller pol itisk ledelse i 
aktuel le  departeme nt ka n i nvitere ti l møte ne. 

09.05 .95: FAGØKONOMISK RÅD 

Hermod Skånla nd, leder, Kjel l  Rola nd, sekretær, Kari Gjesteby, Stei n Reegård, 
Per Kleppe, Berit Te nnbakk, K nut Røed, Svei n Harald Øygard, Kjersti Gro 
Li nd quist og Kare n Helle. 

Ma ndat: 
Fagøko nomisk Råd skal bistå Se ntralstyret, fi na nsfraksjo ne n  på Storti nget og 
politisk ledelse i Fi na nsdeparteme ntet med råd i øko nomisk poli tikk. 

09.05.95:  ELDREFORUM 

Kristia n Otto e n, leder, Liv A nder e n, Aase Bjerkholt, Mary Marthi nius e n, 
Else Moe, Kåre Myhre, Kir te n Myklevoll ,  Bjørn Rudaa, Astri Råstad, Lil ly 
Walvik, Bjørg Te nmann og Joh n Peder Ta ndberg. 

Beret Bråte n - partiko ntoret - ekretær. 

Ma ndat: 
Eldreforum skal bistå Se ntralstyret med utred ni ngsarbeid og råd i pol i ti ske 
saker som spesielt a ngår eldre. Eldreforum ka n også gi råd til aktuel le 
fraksjo ner i Stort i nget samt pol itisk lede! e i aktuelle departeme nt .  

LANDSSTYRET 

LANDSSTYRETS SAMMENSETNING 

La ndsmøtet i 1 992 vedtok nye lover for fylkespartie nes repre e nta j o n  i 
La ndsstyret. Dette medfører at fylkespartie nes la ndsstyrerepre e nta nter ikke 
le nger velges av La ndsmøtet, me n bare blir registrert om e n  meddelelse fra 
det e nkelte fylkesparti. 
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Fylkespartienes representanter og vararepresentanter har i perioden bestått av 
følgende personer: 

Fylke Medlemmer 

Østfold John Erik Eriksen 
Gerd Skovdahl 

Akershus Rolf Lasse Lund 
Rikke Lund ( 1 994) 
Åshild D. Willersrud ( 1 995- 1 99 6) 

Oslo Britt Hi ldeng ( 1 994) 
Marit Nybakk ( 1 995- 1 99 6) 
Geir Axelsen 

Hedmark Einar Olav Skogholt 
Eva Jensen ( 1 994- 1 995) 
Anita Midtskog 

Oppland Hans Bjerregård 
Reidun Gravdal 

Buskerud Tor Ottar Karlsen ( 1 994- 1 995) 
Torgunn Aa Reggestad ( 1 994) 
Jan Dybvik ( 1 99 6) 
Mai-Li Sagbakken ( 1 995- 1 99 6) 

Ve tfold Karl Einar Ha lestad ( 1 994- 1 995) 
Han Hjerpekjøn ( 1 99 6) 
Inger Li e F. Jen en ( 1 994- 1 995) 
Trine Gjersjøe ( 1 99 6) 

Telemark Frode Svendsen 
Gunn Olsen 

Aust-Agder Jan Rudy Kri tensen 
May Britt Lunde 

1 2  

Varamedlemmer 

Egi l  Scholden 
S igne Øye 

Kjell Engebretsen 
Kari Seljelid 
Anna Smestad 

Marit Nybakk 
Inger Lise Husøy 
Rune Gerhardsen 

Nils A. Røhne 
Ann Christel Johnsgaard 
Anne Christel Johnsgaard 

Torstein Rudihagen 
Solveig Hamre 
Randi Kampesveen 

Trond Jensrud 
Åse Klundelien 
Anders K. Lunde 
Karin Bekken Aa hei m  

Han Hjerpekjøn 
Dagfinn Gjerden 
Tori l Abraham en 
Tori l Abraham en 

Arnt Haugen 
Turid Opedal 

Ole Torfinn Ve tøl 
Cathrine Even en 
Anne M. Kri ten en 



Vest-Agder Unni Risholt ( 1 994- 1 995 ) 
Steinar Salvesen ( 1 994- 1 995 ) Magne Råmund en 
Sylfest Lomheim ( 1 996 ) Øy tein Grytten 
Bjørg Johannessen ( 1 996 ) Helga Ahl en 

Rogaland Oddbjørg Ausdal Starrfelt Brit Elgås Roen 
Kari Austenå 

Johan Kåre Gjølme Terje Emil Johannessen 
Knut Redalen 

Hordaland Ranveig Frøi land Margrethe Ådland 
Ole Jørgen Johanne en Øy tein Holmelid 

Monrad Reigstad 

Sogn og Aud Viken Astrid Marie Nistad 

Fjordane Jo Ragnar Sønstlien ( 1 994) Knut 0. Aaretun 
Erling Stadheim Knut 0. Aaretun 

Møre og Arve Bakke John Ekrol l  
Romsdal Ingrid Viseth ( 1 994- 1 995) Liv Ingebrigt en 

Liv Ingebrigtsen ( 1 996 ) Laila Bergheim Holmeide 

Sør- Sverre Tangen Gunnar Krogstad 
Trøndelag Karen Unni Knudsen Kathinka Meirik 

Nord- Susanne Bratl i  Granne Elisabeth Helmersen 

Trøndelag Alf Dan iel Moen ( 1 994- 1 995 ) Per Bård en 
Geir Vikan ( 1 996) Odd Thraning 

Nordland Bjørnar Olsen Geir Knut on 
Arnt Frode Jen en 

Kari Brudevoll ( 1 994- 1 995) Marie Søren en 
Ann Rigmor Lauritzen ( 1 996) Sonja Steen 

Troms Paul Dahlø Harold Jenssen 
Steinar Dreyer 

Åshild Bendiksen ( 1 994 ) El len Berg I i 
Ellen Bergli ( 1 995- 1 996) Anne Britt Fall en 
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Finnmark Tore Gundersen 

Åsla Eriksen ( 1 994 ) 
Anne Karin Saus ( 1 995- 1 996 ) 

Alf E. Jakobsen 
Wil liam Peder en 
Beate Aronsen 
Sissel Jen en 

I til legg har Lene Løken og Rigmor Aasrud Jahren - fra februar 1 995 overtok 
Siri Ulvin etter Rigmor Aasrud Jahren - Kvinnepolitisk utvalg, de ltatt i Lands
styrets møter. AUFs representanter har vært Rita Ottervik og Magne Sve ndsen 
- fra 1 995 overtok Anniken Huitfeldt etter Magne Svendsen. 
Kvinnepol itisk utvalgs og AUFs representanter deltar i Lands tyret med fulle 
rettigheter. Sametingsgruppas representant - Magnhild Mathisen - deltar med 
tale- og f orslagsrett. 

LANDSSTYRETS VIRKSOMHET 

Landsstyret har i perioden avholdt 7 møter. 

27 .09.94 FELLESMØTE MED STORTINGSGRUPPA I FOLKETS HUS, 

OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
I .  Den politiske situasjonen. 
2. Den økonomiske situasjonen . 
3 .  Utnevnelse av ære medlemmer. 

1 1 .  - 1 2. 1 2 .94 FOLKETS HUS, OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
I .  Den pol itiske ituasjonen etter folkeav temningen. 
2 .  Innkomne for lag ti l Land møtet. 
3 .  Utnevne ! e av  ære medlemmer. 

Møtet vedtok to uttalelser med følgende overskrifter: 
a) Arbeid, velferd og intema jonalt ansvar - Stø kur . 
b) Et amlet parti .  
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09.02.95 FOLKETS HUS, OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
1. Regnskap for 1 992 og 1 993. 
2. Landsmøtesaker. 
3 .  Utnevnelse av  æresmedlemmer. 

24. - 25 .04.95 ROYAL CHRISTIANIA HOTEL, OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
1 .  Kommune- og fylke tingsvalget. 
2. Regjeringens forslag t i l  revidert budsjett for 1 995. 
3. Bol igfinansieringen. 
4. Strategisk Plan. 
5. Tidspunkt for Landsmøtet 1 996. 
6. Utnevnelse av æresmedlemmer. 

Møtet vedtok tre uttalelser med følgende overskrifter: 
a) Styrk Husbanken som virkemiddel i en osialdemokratisk 

boligpolitikk. 
b) Trygghet i hverdagen. 
c )  Evaluering av Strategisk Plan. 

29.09.95 FOLKETS HUS, OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
1 .  Den pol itiske ituasjonen. 
2. Den økonomiske pol it ikken. 
3.  Utnevne ! e av æresmedlemmer. 

Møtet vedtok to uttalelser med følgende overskrifter: 
a) Fortsatt inn ats for arbeid og velferd til alle. 
b) Dialog for løsninger i fe l le kap. 
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1 5 . - 1 6.02 .96 QUALITY AMBASSADEUR HOTEL, DRAMMEN. 

Møtet behandlet følgende saker: 
l .  Den politiske situasjonen og arbeidet fram mot landsmøtet. 
2. Statens nærings- og di triktsutviklingsfond - SN O. 
3. Det 56. ordinære landsmøte. 
4. Fordeling av fylkespartienes representanter til 

Landskvinnekonferansen. 
5 .  Konstituering av  kvinnepol itisk sekretær. 
6. Utnevnelse av æresmedlemmer. 

1 8 .04.96 RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL, OSLO. 

Møtet behandlet følgende saker: 
I .  Evaluering av Strategisk Plan . 
2. Rattsøutvalgets innstil l ing - uttalelse fra Gunder enutvalget. 
3. Gasskraftverk. 
4. Anke på eksklusjonsvedtak. 
5.  Utnevnelse av æresmedlemmer. 

Møtet vedtok mot 7 stemmer en uttalelse med følgende overskri ft: En miljø 
vennlig energipolitikk for  Norden. 

ÆRESMEDLEMMER 

I følge pa rtiets lover er det Land tyret om utnevner ære medlemmene etter 
forslag fra partilag, kommunepartier el ler fylkespartier. Det er blitt utnevnt i 
alt 80 æresmedlemmer i denne perioden mot 3 1  i forrige beretning periode. 
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KVINNEPOLITISK UTVALG 

Landsmøtet valgte også i overensstemmelse med lovene følgende som 
medlemmer i Det sentrale kvinnepolitiske utvalg: 

Sylvia Brustad, leder, Lene Løken, nestleder, Rigmor Aasrud Jahren, sekretær, 
Liv Undheim, Grete Berget, Rikke Lind, Astrid Marie Nistad, Laila Roel ,  
Walborg Fossan, Inger-Grethe Sol stad og Inger-Anne Ravlum. 

Rigmor Aasrud Jahren ble etter kommunevalget i 1 995 valgt om ordfører i in 
hjemkommune - Gran - og i Land tyrets møte 1 5 . - 16.02.96 ble Siri Ulvin 
konstituert som kvinnepolitisk sekretær i hennes sted. 

REVISJONSNEMNDA 

I våre lover, paragraf 9, Revisjonen, tår det i punkt 1 følgende: «Til å sørge 
for rev isjon av Det norske Arbeiderpart is regnskaper og årsoppgjør velger 
landsmøtet en revisjonsnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, bo att i 
el ler ved Oslo.» 

I overensstemmelse med dette ble følgende valgt på land møtet i 1 995 : 

Medlemmer: Harriet Andreassen, leder 
Magnu Nil  en 
Ivar Mathisen 

Varamedlemmer: Sissel Rønbeck 
Harry Jørgen en 
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SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG DNA 

Komiteen har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Fra LO: Yngve Hågensen, Esther Kostøl ,  Svein-Erik Oxholm, Jan Davidsen, 
Terje Moe Gustavsen og Kjel l  Bjørndalen. 
Fra DnA: Thorbjørn Jagland, Hi l l-Marta Solberg, Jens Stoltenberg, Dag Terje 
Ander en og Gro Harlem Brundtland. 

Samarbeidskomiteen har hatt 57 møter i perioden. Av de saker om er bl itt 
behandlet nevnes følgende: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Fredsskogen til minne om Johan Jørgen Holst. 
Statsbudsjettet 1 995. 
Tariffoppgjørene i offentl ig sektor 
Utviklingen av Lokal-TV. 
Rammebetingelser for oljeindustrien. 
Sammenslåing i skatte- og avgiftsetaten. 
Politi- og lensmann etaten. 
Teaterkonfli kten. 
Arbeidsmiljøloven. 
Samordning mel lom arbeid ledighetstrygd og økonomiske ytelser 
fra arbeidsgiver. 
Tariffoppgjøret 1 994 - Statu 
Pol iti loven. 
Verftsstøtten. 
Likelønn. 
Kapitalkrav i for ikring. 
Dagpengeordningen . 
Økonomisk tøtte til Balti k SAMAK. 
Trafikkopplæring i den videregående skolen. 
Framtid ig organisering av arbeid marked opplæringen. 
Nye skatteregler for diett- og natti l legg. 
Skattereformen - Deling model len . 
Situasjonen ved NFT - Narvik. 
Kreditkas en og DNB - Regn kap 1 994 og utbytte. 
Forretning bankene ikring fond. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Skatterefusjonsordningen for norske jømenn. 
Tariffrevisjonen 1 995. 
NRK - Framtidig bedrift organisering m. v. 
Revidert budsjett 1 995 . 
Omstil l ing i forvaltn ingsbedriftene. 
Norsk kontinental okkel - 1 5 . konsesjonsrunde. 
Statsbudsjettet 1 996. 
Omsti l l ing i Statlig virksomhet. 
Programdebatten i LO og DnA. 
Solidaritetsalternativet. 
Utvalg barnearbeid. 
Stortingsmelding om miljøvern på Svalbard. 
NSB/LKAB - Ofotbanen .  
NSB Reisebyrå. 
Bemanningssitua jonen i fengslene. 
Salderingsproposi jonen. 
Skipsfartsmeldingen. 
I. mai 1 996. 
NSB - Velferd godene. 
PVC - Miljødebatten i Norden. 
Hardangerbrua. 
Gerhardsenfondet. 
Nygaardsvolds minnefond. 
Felles sekretærkonferan e AOF/LO/DNA. 
Revisjon av Arbeidstvistloven. 
Rattsøutvalget. 
Privatisering av kommunal ektor. 
Lundutvalget. 
Gasskra ftverk. 
Situasjonen i fi keindustrien. 
Kostølutvalget. 
Syd Varanger A/S. 
Melding om Postverket og ny lov om po tformidl ing. 
TELENOR. 
Opera i Folketeaterkvartalet. 
Freia - Succhard. 
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PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG 

KOMITEER 

Pr. 30.06. 1 996: 

Stortingsgruppas styre: 
Dag Terje Andersen 
Britt Sch ultz 

AOFs forretningsutvalg: 
Medlemmer: Dag Terje Andersen 

Siri Ulvin 

Varamedlem : Finn Jota 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek: 
Medlem: Svein Bjørn Aa nes 
Varamedlem: Britt Schultz 

Folketeaterbygningens repre entantskap: 
Medlem: Mette Græsholt 
Varamedlem: Elin Kristian en 

Oskar Torp-heimens styre : 
Medlem: Frank Ander en 

Samarbeidskomiteen mellom LO og DnA: 
Thorbjørn Jagland, H i ll-Marta Solberg, Jen Stoltenberg, Dag Terje Ander en 
og Gro Harlem Brundtland. 

PARTIKONTORET 

Følgende personer var pr. 30.06. 1 996 knyttet til partikontoret: 

Pol itisk stab: 
Part i ekretær: Dag Terje Ander en - valgt 
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Kvinnepolitisk sekretær: S iri Ulvin - valgt 
Kontorsjef: Britt Schultz 
Informasjonssjef: Frøy Kannert 
Pol itisk rådgiver: Beret Bråten 
Pol itisk rådgiver: Jan Bøhler 
Pol itisk rådgiver: Frode Forfang 
Pol itisk rådgiver: Gerd Gjøsund 
Pol itisk rådgiver: Jota Finn 
Pol itisk rådgiver: Asbjørn Kristoffersen 
Pol itisk rådgiver: Roar Thun 
Pol itisk rådgiver : Svein Bjørn Aasnes 

Hans Kjelsrud er ansatt i partiet sentralt i halv t i l l ing, men har kontor på 
Hamar. Hans primære arbeidsoppgaver har vært fagl ig-politiske pørsmål og 
kontakt med kollektivt tilsluttede fagforeninger i Hedmark. 

Følgende pol itiske rådgiver hadde u l ike typer permisjon : 
S iri Bjerke, Kari Nordheim Larsen, Torgunn Aas Reggestad og Tonje Westby 

Administrativ stab: 
Økonomi- og administrasjon leder Mette Græ holt, øvrige an atte: 
Gro Mette Andersen, Line Ander on, Britt Axel en, A lak Berg, Aage 
Birkelund, Trond Grøtting, Tone Merete Hemli, John Willy Hofsvang, Marita 
Håkonsen, Bodil Kii l ,  Tori l l  Kok k.in, Karin Korslund, Elin Kri tian en, Unni 
Kronstad, Ove Karolin Larsen, Reidun Nymark, Liv Merete Svendsrud, 
Camil la Synnevåg, Lise M. Sørum, Greta Westerhaug, Øyvind Westerhaug og 

Guri Wormdahl .  

FYLKESSEKRETÆRER 

Ansatt av Det norske Arbeiderparti :  
Østfold : Anita Ruud Nygaard 

Jan M. Johansen, pensjonert fra 1 5 .06. 1 996 

Akershus: Vivi Lindhalm - Tore Krohn Hansen, an att 
1 2 .09. 1 994 

Hedmark: Grethe Mikael en, vikar fra 09 .03 . 1 992, fast an att 
23.0 1 . 1 996 
Arvid Libakk, luttet 3 1 . 1 2. 1 995 
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Oppland: 

Buskerud : 
Vestfold: 
Telemark: 
Aust-Agder: 
Vest-Agder: 

Rogaland: 
Hordaland:  
Sogn og Fjordane: 
Møre og Romsdal: 
Sør-Trøndelag: 
Nord-Trøndelag: 
Nordland: 

Troms : 
Finnmark: 
Oslo: 

Synnøve Brenden Klemetrud, ansatt 06.02. 1 995 
Bjørn Næss, s luttet 02.02. 1 995 
Svein Bugge Persson 
Rolf Sætre 
Karl Erik Høegh 
Fritz Y. Jenssen 
Ove Karolin Larsen, permisjon til 3 1 .03 . 1 996, fast 
ansatt sentralt 0 1 .04 . 1 996 
Fredd Wara, vikar for Ove K. Larsen 2 1 .03. 1 994 -
29.02. 1 996 
Herdis Meihack Engen, ansatt 0 1 .05 . 1 996 
Kjel l  Sund 
Marit Wikholm - Øyvind Ståke 
Per Bjarne Molnes 
Edvin Hugo Pedersen 
Odd Kvam - Tore Norseth 
Svein J. Svens on 
Hans H. Han en - Anne Rørvik, permisjon ut 1 997 
Frode Alfheim, vikar fra 07.02. 1 994 til 0 1 .02. 1 996 
Tor A. Ljunggren, vikar fra 1 5  .06. 1 996 
Eva 01 en 
Torbjørn Wi lhelmsen 
Geir Axl en - valgt på årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 

ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE 

Fylke: 1995 1996 

Ø tfold Dag Terje Ander en Gro H. Brundtland 
Aker hu Nil Totland Sylvia Brustad 
0 lo Ikke år møte Dag Terje Ander en 
Hedmark Solveig Tor vik Grete Faremo 
Oppland Sylvia Bru tad Thorbjørn Jagland 
Bu kerud Jens Stoltenberg Hil l-Marta Solberg 
Ve tfold Gunnar Berge Sylvia Bru tad 
Telemark Ikke år møte Hil l-Marta Solberg 
Aust-Agder: Kjell  Bjørndalen Jen Stoltenberg 
Vest-Agder: Gro H. Brundtland Gunnar Berge 
Rogaland: Ikke år møte Grete Knud en 
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Hordaland: 
Sog n og Fjorda ne:  
Møre og Romsdal : 
Sør-Trø ndelag: 
Nord-Trø ndelag : 
Nordla nd:  
Troms: 
Fi nnmark: 

Thorbjørn Jagla nd 
Jørge n Kosmo 
Sigbjørn Joh n e n  
Dag Terje A nderse n 
Gro H. Bru ndtland 
Hill-Marta Solberg 
Ja n He nry T. Olse n 
Ni ls Totla nd 

SEKRETÆRKONFERANSER 

Je ns Stolte nberg 
Gro H. Bru ndtla nd 
T horbjørn Jagla nd 
Thorbjør n Ber ntse n 
Dag Terje A nderse n 
Sigbjørn Joh n e n  
Dag Terje A nder e n  
Jørge n Kosmo 

I de nne periode n har det vært av holdt følge nde ko nfera n er for partiets fy lke -
sekretærer. Det har også vært av holdt flere telefo nko nfera n er. 
1 2. 1 2.- 1 3 . 1 2.94 FOLKETS HUS OSLO 

1 .  Øko nomi : 
* B ilord ni nge n 
* U ngdomssekretærord ni nge n 
* Ko ntora nsatte 

2.  Orga nisasjo nsutvikl i ng 
3.  De n pol it iske situasjo n 
4. Samarbeidet mel lom D nA og AOF 
5. La ndsmøtet 1 0.02 - 1 2.02.95 
6. La ndskvi nneko nfera nse n 1 2.0 1 - 1 4.0 1 .95 
7. Orie nteri ngssaker 

28.09 - 29.09.95 FOLKETS HUS OSLO 

1 .  Programdebatte n 
* Orie nteri ng om arbeidet i programkomitee n 
* Organiseri ng av studiearbeidet 
*Orga niseri ng av studiearbeidet i regio n Nord-Norge 

2. Arbeiderbevegelse n om debattare na 
3 .  Foreløpig evalueri ng av  valg -95 
4. Medlemssituasjone n/vervi ng 
5 .  Roselotteriet 
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1 6 .0 1 - 1 8.0 1 .96 RICA OSLOFJORD, SANDVIKA 

I .  Politiske o g  orga nisatoriske utfor dri nger i 1 996 

2. Hvorda n  utvikle samarbei det mellom D nA og AOF for å nå fel les mål 
3.  Pla ner for 1 996: 

* De øko nomiske forutset ni nge ne for 1 996 
*Hvor da n  drive øko nomipla nleggi ng i fylkespartie ne 
* Hvilke aktiviteter kal gis prioritet i 1 996 
* Plan for me dlemsarbei det og i nter ni nformasjon i 1 996 
* Aktivitetskale nder 1 996 

4. Orie nteri ng om AUF 
5. Situasjo ne n  i Mi dt-Øste n 
6. Perso nal i de 

25 .03-28.03.96 B R USSEL 

I . EU-Parlame ntet: 
* Møte me d Jean-Fra ncois Val l i n, ge neralsekretær i PES 
* Møte m/May Liss L oow og I ngela Carls o n  ( ve nske o ial
demokrater i Parlame ntet) 
* Møte me d Bo Toresso n, Europa n Forum for Democracy a nd Sol i darity 
*Møte me d Miko Ro nholm, Det fi n ke sekretariatet 
* Møte me d Ranveig Jacobs o n, EU-kommisjone n  - A nita Gra di ns 
kabi nett 

2. LO-ko ntoret 
* Møte me d K nut Ame Sa nde n  

3.  EU- de legasjo ne n: 
* Møte me d bl .a. ambas a dør Ei nar Bull  
*EØS 
* I OC/utvi delse 
* Distrikt pol itikk 
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ORGANISASJONSARBEIDET 

Arbeiderpartiet har 434 kommunepartier og 1 9  fylkespartier. Antall  lokale 
organisasjonsledd er totalt ca. 2.490 som fordeler eg på kommunepartier, 
bostedslag, kollektivt tilsluttede fagforeninger, kvinnelag, AUF-lag og 
SSF-lag. Virksomhete n i avdelingene varierer sterkt. 
I denne periode n har arbeidet med Strategisk plan stått entralt i organisasjons
arbeidet. Målet har som i forrige periode vært å utvikle en aktiv orga nisasjon 

hvor a l le medlemmer har innflytelse. 

Som i forrige periode har vi hatt følgende tre punkter som trategi ke hoved
satsi ngsområder :  

* 

* 

* 

Skolering 
Verving - synl iggjøring 
Faglig/politisk arbeid 

MEDLEMSUTVIKLINGEN 

Selv om partiet i 1 989 innførte entra1t medlemsregi ter er det fortsatt 
259 avdelinger om har manuel l  i nnkreving av kontingenten . 

I nnkreving sentralt har vært gjennomført om tidligere med 1 krav og 
2 purringer. Der vi har hatt manuell i nnkreving har lagene fått ferdig utfylte 
i nnbetali ngskort og selv stått for di tribusjon av dis e. Medlemmer i lag med 
manuel l  innkreving har vært purret I gang. 

Partiet vervekampanje har gått i 1 994 og 1 995, men verveaktivitete n har ikke 
vært ærlig stor i perioden. Tal let på nye medlemmer i 1 994 var 2.685 og i 
1 995 6.286. Medlemsta11et fra 1 993 til 1 994 ble redu ert med 5 .584 , men fra 
1 994 t i l  1 995 klarte vi å s nu denne trenden, og vi Økte medlemstallet med 
1 .908 medlemmer. Fra 1 993 til 1 994 ble antallet kol lektive medlemmer 

redusert med 2. 1 47, og fra 1 994 til 1 995 med 27 1 .  
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EVALUERI NG AV STRATEGISK PLAN 

INNLEDNING OG MANDAT 

La ndsstyret ga - i møte de n 24. - 25. apri l 1 995 - Se ntral tyret fu l lmakt til å 
nedsette e n  arbeidsgruppe for å evaluere arbeidet med Strategisk Plan. 

Følge nde uttalelse fra Landsstyret ble vedtatt : 

"Evalueri nge n av Strategisk Plan 1 994 viser at det fortsatt gje nstår mye arbeid 
før de nne arbeidsforme n er tilpasset hele orga nisasjo ne n. Me n det ka n slås fast 
at Strategisk Pla n er et godt redskap som har ført t i l  fremga ng for hele partiet, 
både politisk og orga nisatorisk. 

Det må derfor legges stor vekt på å styrke arbeidet med Strategisk Pla n. 
La ndsstyret foreslår derfor at det nedsettes e n  arbeidsgruppe som får i ma ndat 
å legge fram e n  rapport om det videre arbeid med Strategisk Pla n. 

Arbeidsgruppa skal i nnhe nte evalueri nger fra fylkespartie ne om hvorda n 
Strategisk Pla n  fu ngerer som verktøy. Fylke nes vurderi nger kal bygge på e n  
bred evalueri ng der kommu nepartie ne trekkes med. 
La ndsstyret ber gruppa diskutere aktuelle tiltak om ka n bidra til at hele 
orga ni asjo ne n  ser nytteverdie n av å arbeide med Strategisk Pla n. Videre bør 
arbeidsgruppa se på rytme n for valg av hovedområder. 

Se ntralstyret får ful lmakt til å ned ette e n  slik arbeidsgruppe med represe nta n
ter fra al le nivåer om jobber med Strategisk Pla n. Arbeidsgruppa legger fram 
i n  i nnstil l i ng i løpet av februar 1 996. I nn t i l l i nge n beha ndle av La nd tyret 

våre n 1 996". 

ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING 

Se ntral tyret nedsatte arbeidsgruppa på sitt møte de n 22. mai 1 995.  Arbeid -
gruppa fikk følge nde samme n et ni ng: 

Dag Terje A nder e n  
Paul Dahlø 
Rigmor Aa rud Jahre n 

Se ntral tyret, leder 
Trom /fylke leder 
Kvi nnepoliti k utvalg 

26 



Sy nnøve Bre nde n Klemetrud 
Marti n Kolberg 

Oppla nd/fy lkessekretær 
Statsmi nistere ns ko ntor 
Hordala nd/fylkesleder/storti ngsgruppa 
Vestfold/leder av Stokke Arbeiderparti 
Sør-Trø ndelag/leder av Tro ndheim 
Arbeiderparti 

Ra nveig Frøiland 
Bjørn Aamodt 
Rolf Aas 

Rita Ottervik 
Solveig Torsvik 
Fi nn Jota 

AUF 
Se ntralstyret 
Partiko ntoret, sekretær 

UTVALGETS KONKLUSJONER 

I utgangspu nktet vi l  utvalget u nder treke at de n satsi nge n som Arbeiderpartiet 
har gjort på orga nisasjo n utvikl i nge n har ført til e n  po itiv og nødve ndig 
utvikl ing av partiet. De n betydelige satsi nge n på lederskole n se ntralt og lokalt 
har gitt som resultat at e n  stor del av de som har ledera nsvar i part iet har gode 
forutset ni nger for å lede partiet . 

Omorga niseri nge n av partiko ntoret har også ført til at ko ntakte n mel lom 
partiet se ntralt og lokalt har blitt styrket. 
Strategisk Pla n har hatt e n  positiv effekt bla nt de om har brukt de n. Det å 
jobbe planmessig har hatt po itive effekter. 

I midlertid har utvalget i si n evalueri ng av Strategisk Pla n kommet fram til at 
dette er de n dele n av orga nisasjonsutvikl i nge n vi å langt ikke har opp nådd de 
forve ntede resu ltater. Dette har flere år aker som vi vil peke på i 
stikkordsform : 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

For l ite ku nnskap om pro es e n  i alle ledd 
Ledernivået tar ikke a n  var for gje nnomføri nge n 
Strategisk Pla n er for kompli ert og pa ser ikke i nn i 

organisasjo nsrytme n 
Usikkerhet om Strategisk Plans rolle i forhold til eg ne 
handl i ngsplaner 
Usikkerhet i forhold til de for kje l l ige partiprogrammet ( e ntralt 

og lokalt) 
Samme satsi ngsområder over flere år tar bort oppmerk omhete n 
B l ir oppfattet som et pålegg fra partiet e ntralt 
Strategisk Pla n er et fremmedord 
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Selv om Strategisk Pla n ikke fu ngerer etter he nsikte n er utvalget av de n 
oppfat ni ng at metode n og ta nke n bak Strategisk Plan har ført til å positive 
virk ni nger så det v i l  være galt å gå bort i fra gru nnta nke n i metode n. Utvalget 
fi nner imidlertid det nødve ndig å foreslå noe n e ndri nger som gjør at prose se n 
blir noe e nklere, me n at trykket i hele orga nisa jo ne n  blir opprettholdt. 

1 .  Utvalget foreslår at partiet lager e n  helhetlig lederskoleri ng som gjør at 
alle ledere får opplæri ng i pla n og utvikl i ngsarbeid i partiet. Partiet 
se ntralt har a nsvaret for opplæri nge n av perso ner med ledera nsvar på 
fylkes nivå, og fylkespartiet på kommu ne nivå. De nne skoleri nge n foretas 

hvert år. 

2. Al le nivåer må som mi nimum utarbeide ha ndl i ngsplaner med utga ngs 
pu nkt i fel les strategier. 

3 .  La ndsmøtet vedtar strategiske sats ni ngsområder i nne nfor politiske og 
orga nisatoriske arbeidsområder. Første ga ng på la nd møtet i I 996 for 

1 998-99 (dvs. de to første åre ne i programperiode n). 

4.  La ndsstyret, fylkespartie ne og kommu nepartie ne utarbeider eg ne 
Ha ndl i ngspla ner for hvert år om skal være e n  oversikt over ko nkrete 
ti ltak, mål , a nsvarsfordel i ng og tidspu nkt for gje nnomføri ng. 

Ha ndli ngsplane n  skal bygge på de strategiske hovedmål om 
La ndsmøtet vedtar på de n politiske og orga ni atori ke side n. Videre skal 
ha ndl i ngsplane ne i nneholde de pla ner som nivået etter seg politisk 
(bl.a gje nnomføri ng av programmet) og orga nisatorisk for det e nkelte år. 

Følge nde skal utarbeide Ha ndli ngsplan: 

* 

* 

* 

La ndsstyret (i amarbeid med regjeri nge n og torti ngs 
gruppa) 
Fylke partiet (i amarbeid med fylke ti ngsgruppa og 
kommu nepartie ne) 
Kommu nep artiet ( i  amarbeid med kommu nestyregruppa 
og lage ne) 

I t i l legg bør lage ne, hvis mul ig, utarbeide i ne eg ne handl i ng pla ner. 
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I løpet av oktober gje nnomfører I .toret pla nleggi ngsko nfera nser 
med fylkespartie ne hvor pla ne ne fo 1  neste år blir pre e ntert. 
I forle ngelse av dette gje nnomfører fy lkespartie ne pla nleggi ngs
ko nfera nser for kom mu nepartie ne. Di se ko nfer anse ne da nner gru nn
laget for utarbeidelse n av de n e nkelte Ha ndl i ngspla n. Kommu nepartie ne 
leverer si ne pla ner ti l fylkespartiet og fylkespartiet leverer si n t i l  
l andspartiet. 

6. Hvert nivå evaluerer si n Ha ndli ngsplan  og rapporterer til overligge nde 

nivå. 

7. Strategiske satsi ngsområder. 

Utvalget foreslår at partiet fortsetter med å utpeke strategiske satsi ng 
sområder som skal være føre nde for hele partiorga nisa ja ne n. Satsi ngs 
om råde ne utpekes på gru nnlag av de prioriteri nger som l igger i parti 
programmet og blir vedtatt på La ndsmøtet. 

Utvalget fi nner det imidlertid uheldig at ma n beholder de samme sake ne 
over ma nge år. På de nne måte n blir det i nge n i ntere e og vitalitet ru ndt 
satsi ngsområde ne. Utvalget vil derfor foreslå at La ndsmøtet utpeker nye 
hovedområder for hele partiet a nnet hvert år. Utvalget vi l  foreslå at 
satsi ngsområde ne blir mer ko nkret og at det begre nses til 2-3 trategiske 
satsi ngsområder på de politiske og orga nisatori ke områder. 

8.  Ord ni nge n  med regio nssekretærer opprettholdes. Regio nsekretære ne får 
a nsvaret for oppfølgi ng i samarbeid med fylkespartie ne. 
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PROGRAMARBEIDET 

PROGRAMKOMITEEN 

Programkomiteen som ble nedsatt 1 8 . oktober 1 993 fortsatte sitt arbeid og å i 

denne perioden. 

Programkomiteen har hatt følgende sammensetning: 
Thorbjørn Jagland - leder 
Jens Stoltenberg 
Hil l-Marta Solberg 
Dag-Terje Andersen 
Gro Harlem Brundtland 
Trond Giske 
Sylvia Brustad 
Jan Henry T. Olsen 
Sølvi Ona Gjul  
Tarjei Skirbekk 
Børre Pettersen 
Ellen Stensrud 
Sissel Rønbeck 
Tom Therki ldsen 
Siri Bjerke 

Beret Bråten og Jan Bøhler har - f.o.m desember 1 995 - vært komiteen 
sekretærer. 

LANDSMØTET 10. - 12. FEBRUAR 1995 I 
PROGRAMPROSESSEN 

Som en del av land møtet ble delegatene delt i fire grupper om avholdt 
eminar med utgangspunkt i følgende temaområder om pro jektgruppene 

arbeidet med :  Internasjonal pol itikk, Makt og avmakt, Vek t og vern, 
l ivavkalitet og arbeid samt Velferd og fordeling. 

Leder for de enkelte pro jektgruppene, amt fire repre entanter fra idegruppa, 
holdt innledninger t i l  debatt på gruppe eminarene. Di e var: 
Internasjonal pol itikk: S iri Bjerke - leder og Bernt Hagtvedt fra idegruppa. 
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Makt og avmakt: Sissel Rønbeck - leder og Marianne Gul le tad fra idegruppa. 
Vekst og vern, l ivskvalitet og arbeid: Tom Therkild en - leder og 
Øystein Dahle fra idegruppa. 
Velferd og fordeling: Hi l l -Marta Solberg - leder og Marit Hoel fra idegruppa. 

IDEGRUPPA 

Idegruppa som programkomiteen nedsatte i desember l 993 - se beretn ingen 
for forrige periode - var sammen med programkomiteen og pro jektgruppene 
invitert ti l å overvære landsmøtet 1 0. - 1 2 .februar 1 995. 

Idegruppa var sammen med programkomiteen og prosjektgruppene amtet til 
ideseminar om «Bærekraftig utvikling» 20. april 1 995 i Folkets Hu i Oslo. 

PROGRAMRÅDSLAGET «FORM FRAMTIDA I FELLESSKAP» 

20. oktober 1 995 la programkomiteen fram programrådslaget «Form framtida -
i fel lesskap». Frist for innsending av svar til Det norske Arbeiderparti var 

3. april 1 996. 

Debattheftet til bruk i programrådslaget var godkjent av AOF til bruk i 
studieringer. Det ble trykket i et opplag på 1 3 .000 ek emplarer. Hele opplaget 
gikk ut. Fylkespartiene mål var å ha ti lsammen ca. I 000 studieringer/grupper. 
I februar 1 996 innrapporterte fy lkespartiene at omlag 900 tudieringer/grupper 
var i gang. Partikontoret mottok omlag 500 var og inn pil l  fra kommune
partier, lag, studieringer og enkeltper oner. 

PROGRAMKOMITEENS ARBEIDSGRUPPER 

Paral lelt med debatten i partiorgani asjonen ned atte programkomiteen 
2 1 .  november 1 995 sju arbeid grupper med ul ike tema. Gruppene fikk 
følgende sammensetning: 

1 )  Det flerkulturelle samfunnet: S i  el Rønbeck - leder, Gulsan 
Tasternir, Tom Pape, Ivar Christiansen, Bernt Bull ,  Rubina Rana, Inger
Lise Lien, Tor Lil lehovde, Sigrun Møgedal, Marte Gerhardsen og 
Roger Ingebrigtsen - sekretær. 
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2) Helse: Lars-Erik Flatø - leder, Sylvia Brustad, Arvid Libakk, Pål 
Kraft, Bjarne-Håkon Hansen, Elly Solberg, Hans-Petter Myrland og 
Jan Bøhler - sekretær. 

3) Arbeid mot rusmisbruk : Lise Christoffersen - leder, Kjell Dahl ,  Ulf 
Jansen, Tom Olsen, Rita Westvik, Roar Øvrebø, Kathrine Raadim og 
Jan Bøhler - sekretær. 

4 )  Opplæringsreform for voksne: Solveig Torsvik - leder, Per-Gunnar 
Olsen, Brit Eide, Per Chr Lervik, Astrid Søgnen, Per Wøien, Gerd-Liv 
Val la  og Arne Næsheim - sekretær. 

5 )  Sysselsetting: Ståle Dokken - leder, Tore Hagebakken, John Sakseide, 
Tor-Egi l  Gruer, Bente Fredheim Nygård, Jo-Petter Ravlum, May-Britt 
Lunde og Kjetil Houg - sekretær. 

6) Grønn skatt: Rune Bjerke - leder, Steinar Syvertsen, Kjell Roland, 
Tove Strand Gerhardsen, Marianne Andreassen, Tom Therkildsen, 
Anikken Huitfeldt og Ame Næshei m  - sekretær. 

7) Vold og kriminalitet: Olav Akselsen - leder, Jens-Ove Kri tiansen, 
Erik Såheim, Anne-Marit Bjømeflaten, Ninna Garm, Anne Rygh Peder 
sen, Ivar Solum og Håvard Aagesen - sekretær. 

Arbeidsgruppene avsluttet itt arbeide innen l 0. mars 1 996. 

PROGRAMFORSLAGET «SAMRÅDERETf» 

Programkomiteens forslag til nytt prinsipp- og arbeid program ble presentert 
for landsstyret i Arbeiderpartiet 23. augu t 1 996, Folket Hu , 0 lo. 

INFORMASJONSARBEIDET 

Informasjonsarbeidet ved partikontoret har i perioden bl itt delt rent arbeids
messig. Informasjonssjefen har hatt an varet for ek tem informasjon og en 
politisk rådgiver/informasjonssekretær har hatt ansvaret for intern
informasjonen. Informasjonsarbeidet har ansvarsmessig vært underlagt infor-
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masjons jefen. Som følge av at partiet informa jon jef gikk ut i permi jon 
ble det i perioden juni - desember 1 994 konstituert ny informasjon sjef. Etter 
at informasjonssjefen sluttet i sti l l ingen desember 1 995, hadde pol itisk 
rådgiver for interninformasjon i t i l legg ansvaret for ekstern informa jon i 
perioden frem til april 1 996 hvor ny informasjonssjef ble ansatt og tiltrådte. 
Tidl igere har partiets informasjonssjef, ved siden av informasjonsarbeidet, hatt 
redaktøransvar for Aktuelt Perspektiv. I denne perioden har Aktuelt Perspektiv 
hatt konstituert redaktør. 

Etter det ek traordinære landsmøtet i 1 994 ble oppmerksomheten rettet inn 
mot folkeavstemningen om EU-medlem skap. I perioden 1 6. oktober -
29. november ble informasjons sendinger som Ukefax og Faktafax er tattet 
med en kampanjefax som gikk til de samme som mottar Uke- og Faktafax ti l  
daglig. Etter folkeavstemningen ble foku rettet mot landsmøte i februar 1 995 
og det forestående kommune- og fylke ting valget. 
Til kommune- og fylkestingsvalget ble det utarbeidet skoleringsopplegg hvor 
det ble lagt spesiell vekt på "bruk av media" i skoleringen av valgkamp
medarbeidere . Informasjon arbeidet, pe ielt den interne delen, ble mye 
preget av forberedelsene til kommune- og fylkesting valget. Det ble utarbeidet 
2 valgkampplaner og ær kilt materiel l til valgkampmedarbeiderne (se for 
øvrig avsnittet om kommune- og fy lke ting valgkampen). Fra medio august 
1 995 ble Ukefax og Faktafax erstattet med Valgfax om ble sendt daglig ti l  
Ukefaxmottakerne. I ti l legg ble det utarbeidet A-lnfoer av taler, foredrag og 
notat om aktuelle saker. 

I perioden er Ukefax, Faktafax og A-lnfo bl itt videreutviklet, adre ser er rettet 
opp, nye mottakere er kommet t i l  for A-Info og flere A-Infoer er og å endt t i l  
kommunepartiene i t i l legg ti l  ordinære A-infomottakere. Som følge av at våre 
ordførere og gruppeledere under de avholdte ordførerkonferansene har etter
spurt ytterligere informasjon har partikontoret etablert ordfører- og 
gruppledemettverk. Her er planene å utvikle en egen informa jon til pas et 
ordførere og gruppeledere om kal ende pr. faks til de som har ti lgang på 
dette mediet og pr. po t til de øvrige. Arbeidet med utvikl ingen av denne 
informasjonen er påbegynt. lnforma jon flyten til bl .a. fylke partiene er 
forsøkt bedret gjennom ovennevnte informasjons endinger, i t i l legg ti l  at 
informasjon sendes e lektronisk til fylkespartiene. Fylkespartiene er koplet opp 
til partikontoret via modem, og kan på den måten utvek le data med parti
kontoret sentralt. Ukent l ig endes Ukefax elektronisk til fylkene samt de 
Faktafax som partiet utarbeider. Dette for at fy lkespart iene skal kunne bruke 
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informasjonen v idere i sitt arbeid. Partikontoret har for å nå nye målgrupper 
koplet seg opp på intemett med egne hjemmesider. Her legges trykt informa
sjon som programmer, rådslag, taler osv. ut sl ik at velgere og medlemmer kan 
søke etter informasjon på denne måten. Partiets arbeid med internett
publ isering  av informasjon er under kontinuerlig utbedring og målsettingen er 
gjennom dette ti ltaket å åpne nye kanaler ti l  partiet, amt å nå ut med informa
sjon t i l  velgere og medlemmer. 

I forbindelse med større saker om ved presentasjon av programforslag- og 
rådslag, Statsbudsjettet og enkelte stortingsmeldinger er det utarbeidet eget 
informasjonsopplegg, både med vekt på intern informasjon og eksterne opp
legg ovenfor mediene. Pressekonferanser, telefaxsendinger, po t, telefon
konferanser og i enkelte t i lfel ler møterunder i fylkene. I perioden har parti
kontoret gitt ut 33 Faktafaxer og 53 A-lnfoer ved siden av ukentlige Ukefax. 

EU-KAMPANJEN 1994 

DET POLITISKE GRUNNLAGET FOR KAMPANJEN 

På grunnlag av vedtak på det ekstraordinære landsmøtet 1 8. - 1 9 . juni 1 994, 
deltok Arbeiderpartiet i kampanjen for et nor k medlem kap i EU foran 
folkeavstemningen som ble holdt 28. november 1 994. Ved siden av å anbefale 
EU-medlemskap, vedtok landsmøtet at det enkelte medlem skul le tå fritt til å 
engasjere eg foran folkeav temningen i am var med egen overbevisning. 

Videre ble det slått fast at Arbeiderpartiet uten forbehold vil le respektere 
utfallet av folkeavstemningen. Disse prinsippene lå til grunn for håndteringen 

av EU- aken. 

ORGA ISERINGEN AV KAMPA JEN 

Kampanjen ble organisert og gjennomført tort ett etter amme møn ter om 
vanl ige valgkamper. En forskjell var imidlertid at entral tyret om organ ikke 
var involvert i planlegging og gjennomføring av kampanjen . Dette ansvaret lå 
alene ho partiets ledel e. På amme måte ble det anbefalt at det kul le 
etablere egne kampanjekomiteer i fylke - og kommunepartiene. Hensikten var 
å skape ryddighet i forhold til de ordinære partiorganene om ofte be to av 
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både ja- og nei-folk. Dessuten ble partiets faste logo er tattet med egen 
kampanjelogo, med den begrunnelse at partiets logo ti lhører alle parti
medlemmer enten de sto på ja- eller nei-siden i EU- aken. 

Kampanjen ble åpnet med en stor samling med ca. 250 del takere i Hamar fra 
3 1 .  august til 2. september. Ti l saml ingen hadde partiet invitert sentralstyret, 
stortingsgruppa, regjeringen og fy lkespartiene ut fra den forståelse at de som 
vi l le delta ønsket å være med i ja-kampanjen. 

For kampanjemedarbeiderne og andre interesserte ble det laget en bok med 
tittelen «Våre svar» som inneholdt svar på spørsmål og påstander i 
EU-debatten. Videre ble det laget l O  temanotater som presenterte fakta og 
argumenter på sentrale saksområder knyttet til EU-saken. Det ble også 
produsert fem løpesedler til massespredning. I til legg ble det laget plakater, 
pins og buttons. 

Partiet sentralt formidlet innledere/debattanter til 302 møter/arrangementer der 
statsråder/parti ledelse deltok i regi av fylke partier, fagbevegel en og et fåtal l  
eksterne organi asjoner, 26 debattmøter i mil itærforlegninger, 2 1 2  skolevalg
møter, 89 arrangementer der stortingsrepresentanter, stats ekretærer og 
pol itiske rådgivere deltok og 2 1  radio- og TV-debatter i de riksdekkende 
kanalene. 

FOLKEAVSTEMNINGEN 

Folkeavstemningen 28. november 1 994 ga et nei-flertall på 52,2 pro ent. 
Ettervalgsundersøkelser viste imidlertid at ca. 65 pro ent av Arbeiderpartiets 
velgere hadde stemt ja. Meningsmål ingene etter avstemningen vi te for øvrig 
at partiet kom klart styrket ut av hele den situasjonen som kampanjen og 
folkeavstemningen hadde skapt, trass i at partiet offi ielle tandpunkt hadde 
tapt. 
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VALGKAMPEN 1995 

Valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget '95 ble gitt et me t mulig 
lokalt preg. Det ble lagt vekt på at lokalorganisasjonen skul le ha hoved
ansvaret for opplegg og planlegging av valgkampen. 

Under landsstyremøte i apri l '95 vedtok landsstyret «Plattform for kommune
og fyl kestingsvalget». Denne plattformen bygde på programmene «Mer 
fel lesskap» ( 1 992) og «Trygghet i hverdagen» ( 1 995), og stadfestet parolen og 
profilen på partiets valgkamp. 

Hovedmålene for valgkampen var nedfelt i valgkampplan 1 som ble endt 
organisasjonen 1 .  februar 1 995. Målene var å forbedre re ultatet fra 1 99 1  og 
vinne nye ordførere - både i kommuner og fylker. Ved siden av å oppnå et godt 
valgresultat var ønske å styrke partiorgan isasjonen gjennom bl.a. å verve nye 
medlemmer (se for øvrig avsnittet om medlemsarbeidet). I valgkampplan I var 
også valgkampskoleringen viet stor oppmerksomhet med orientering om 
innhold, opplegg for skolering med målgruppe og tidspunkt for avvikling. 

Partikontoret utarbeidet valgkampplan 2 om inneholdt viktige datoer, logo
mappe, over i kt over materiel l  som brosjyrer, løpe edler, fakta- og argument
saml inger etc" informasjon om ungdomsvalgkampen, talerformidl ingen, 
organiseringen av partikontoret, verveaksjon og bruk av Aktuelt Per pektiv i 
valgkampen. 

Valgresultatet ble i kke i tråd med vår mål etting, verken i opp lutning el ler i 
antall ordførere. Når det gjelder mål ettingen om å bi tå kommune- og 

fylke partiene ti l å føre en god lokalvalgkamp, tyder tilbakemeldingene fra 
partiorganisasjonen på at vi lykte godt med dette. Organi asjonen var i 
hovedsak fornøyd med inn atsen fra partiet entralt. 

VALGKAMPSENTRAL 

I valgkampen ble partikontoret organi ert om en valgkamp entral og 
gjennomførte de planer som ble vedtatt av partilede) en og Sentral tyret. 
Valgkamp entralen samordnet og å arbeidet mellom Stortingsgruppa, 
regjeringen og partikontoret. Den var erviceorgan og bindeledd for fylke - og 
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kommunepartiene, hadde ansvar for å følge debatter i mediene og følge opp 
eventuelle utspi l l .  

I gjennomføringsfasen hadde valgkampsentralen åpning tid fra kl .  0700 - 2230 
på hverdager og fra 1 1 30 - 1 500 på lørdager og søndager. I denne perioden ble 
det sendt ut daglige telefakser som ga bakgrunns toff for aktuelle aker, 
oversikt over planlagte aktiviteter osv. Valgkampsentralen besvarte i ti l legg en 
rekke henvendelser fra kommune- og fylkespartiene og fra velgere som ønsket 
opplysninger. Talerformidling var også en av valgkampsentralens oppgaver og 
talere ble formidlet til en lang rekke arrangementer. 

MATERIELL 

Det ble utarbeidet valgkampplan I og 2 som inneholdt opplysninger om 
arbeidet i valgkampen. "Plattform for kommune- og fylkestingsvalget", 
logomappe, plakater, motivasjonshefte "Kjerringråd for kvinnemakt" beregnet 
på alle kvinnel ige kommune- og fylke tingskandidater, løpesedler med 
temaene kvinner, eldre og velferd samt oversikt over profi leringsartik ler ti l  
valgkampen. 

Aktuelt Perspektiv ga ut 3 spe ialnummer i forbindelse med valgkampen. 
Disse var tematisk oppbygd og omhandlet «arbeid og miljø», «velferd», 
«kriminalitet, vold og rus». Det ble og å laget en valghåndbok «De spør - vi 
svarer 1 995», samt 9 fakta- og argumentnotater på aktuelle tema. AUF utarbei
det valgmateriel l  beregnet på ungdom. Det ble og å laget en egen valgpin «Jeg 
er på A-laget» om ble svært etter purt. 

SKOLERING 

Det ble utviklet et opplegg «Vi skal vinne valgkampen og valget» som i stør t 
mulig grad skul le ivareta den prakti ke tilretteleggingen av valgkampen. Det å 
gjennomføre en god valgkamp skulle ikke oppfatte om en umulig oppgave 
ute i kommunepartiene og behovet for hjelp til å begynne i riktig ende, gjøre 
de riktige valgene blant mange gode ti ltak, benytte de re sursene om finne 

o v. var viktige stikkord i arbeide med skolering opplegget. 
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Skoleringsopplegget resulterte i en egen valgmedarbeiderperm som ble godt 
mottatt. Opplegget ble utviklet i samarbeid med AOF hvor de sto for finan ier
ing av studiemateriel let og skoleringen som ble lagt opp som helgesaml inger. 
I perioden 1 7.- 1 9. mars gjennomførte vi skolering i 1 9  fylker. Tilbake
meldingene var entydige positive og det ble uttrykt stor tilfredshet med 
materiel let. For sentrale pol itikere ble det arrangert mediatrening på Sørmarka 
hvor deltakerne ble dril let i viktige saker og spørsmål. Denne treningen gjorde 
den enkelte tryggere i forhold ti l media og resulterte i flere gode 
TV-opptredner. Opplegget ble tilrettelagt fra informa jonssjefene på parti
kontoret, i Stortingsgruppa og på Statsministerens kontor. 

Organiseringen av valgkampen var effektiv for å drive en slik kampanje, noe 
som også resulterte i «Kampanjepri en». De sverre vant vi ikke ti l strekkelig 
mange velgere til å kapre flere mandater og nye ordførere. Valgresultatet ble 
3 1 ,3% - en framgang på 0,9% fra '9 1 - med en historisk lav valgdeltagel e -

59% i fylkene og 62, 1 % i kommunene. 

FAGLIG/POLITISK ARBEID 

OPPHØR AV DET KOLLEKTIVE MEDLEMSKAP 

Arbeidet med konsekven ene av at ordningen med det kollektive medlem
kapet opphører fra 0 1 .0 1 .97 har blitt prioritert i perioden. 

Gjennom Strategisk Plan har arbeidet med verving i fagl ige miljøer bl itt 
prioritert i hele organisasjonen. Følgende fylker er prioritert: 0 lo, Ø tfold, 
Buskerud, Hordaland og Hedmark. I dis e fy lkene er det satt inn ek tra ti ltak 
både økonomisk og annen hjelp fra partikontoret. Av ca. 1 9  000 kol lektive 
medlemmer i 1 995 utgjør di se fylkene ca. 1 3  000. 

Det er produsert en egen vervebrosjyre. Dis e fylkene har laget egne verve
planer. 

MØTER I FYLKENE 

I forbindel e med opprettelsen av lokale amarbeid komiteer og froko tmøter 
har det i perioden blitt gjennomført møter i de fleste fylkene. Alle fylkespartier 
har nå etablert amarbeidskomiteer på fylke nivå. På kommunenivå har det 
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blitt etablert samarbeidskomiteer i de fle te tørre kommuner, men det mangler 
fortsatt en god del på å få amarbeidskomiteer i alle kommuner. 

FAGLIG/POLITISKE KONFERANSER 

Den 6.6.95 ble det arrangert en faglig/politisk konferanse i Folkets Hus, Oslo. 
Tema: Statlig v irksomhets betydning for velferdssamfunnet. Inn ledn inger 
v/Thorbjøm Jagland, Yngve Hågen en, Nils Totland, Kjel l  Opseth, Terje Moe 
Gustavsen og Åse Kleveland. Videre inn ledet administrerende direktør i 
Posten, Ander Renholen om behov for om t i l l ing i po ten . 

I tiden 6.-7 . 1 2.95 ble det arrangert en faglig/politi ke konferanse på Rica Hote) 
Oslofjord. Hovedtema var den politiske ituasjon etter folkeav temningen 
v/Thorbjøm Jagland. Videre var det inn ledninger om den faglige situa jon 
v/Yngve Hågensen, den utenrikspolitiske situasjon etter folkeavstemningen 
v/Gro Harlem Brundtland og likelønn vÆ ther Kostøl og Sylvia Bru tad. 

I den 20. - 2 1 .5 .96 ble det arrangert en faglig/politisk konferan e på 
Sundvolden Hotel l .  Hovedtema var pre entasjon av «Ko tølutvalget innstil
l ing» vÆsther Kostøl .  Videre var det innledninger om den fagl ige- og politi ke 
situasjon v/Yngve Hågensen og Thorbjørn Jagland. 

VALGET 1 995 

Den fagl ig/pol itiske valgkampen ble gjennomført i godt amarbeid med LO og 
forbundene. Ved denne valgkampen ble bedrift be øk prioritert. Det ble lagt 
spesiell vekt på å besøke kvinnelige arbeidsplasser. 

I samarbeid med enkelte forbund ble det produ ert pe ielt materiell til 
fagbevegelsen. 
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1 .  MAI 1995 OG 1996 

1 995 

Hovedparole: Trygghet for arbeid og velferd. 

1 996 

Hovedparole: Ja t i l  Internasjonal Solidaritet - Stopp barnearbeid. 

Salget av årets I. maimerker ga et overskudd på ca. kr. 200 000. Dette beløpet 
ble overført til LOs kampanje mot barnearbeid. 

KOMMUNALPOLITISK UTVALG 

Kommunalpol itisk utvalg oppnevnes av Sentralstyret og har slik sammen
setning: 

Til 24.04.95 : 
Herdis Meihack Engen - leder, Arne Næsheim - sekretær, Halvdan Skard, Arne 
Øren, Rune Gerhardsen, Jan Fridthjof Bernt, Jan David en, Ern t I aksen, Åse 
Klundelien, Ann Helen Rui, Karin Kjølmoen, Karen Irene Stangeland og Anne 
Marit Bjørnflaten (AUF). 

Oppnevnt 1 4.04.95 : 
Herdis Meihack Engen - leder, Ame Næ heim - ekretær til 20. 1 0.95 og S vein 
Bjørn Aa nes - ekretær fra 20. 1 0.95, Halvdan Skard, Jan David en, Rune 
Gerhard en, Karin Kjølmoen, Odd Erik Hansgaard, Liv B. Ingebrigt en, Jan 
Fritdhjof Bernt, May-Britt Lunde, Siri Au teng, Evy Ann Midtun, Odd 
Andrea sen og Anne Marit Bjørnflaten (AUF). 

Til møter i utvalget innkal les og å lederen av kommunalfrak jonen, politisk 
rådgiver for kommunalfraksjonen, politisk lede! e i Kommunal- og 
arbeid departementet og Erik Qui t, NEKF. 
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Kommunalpolitisk utvalg har i perioden hatt 5 møter og behandlet 1 4  saker. 
Hovedsaker i beretningsperioden: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Forholdet mellom forvaltningsnivåene. 
Politisk kommunika jon og ledelse i kommune ektoren - ombuds

prosjektet. 
St. meldingen om kommuneinndel ingen. 
«Vitalitet>> - et prosjekt for å styrke vårt kommunalpol iti ske 
arbeid. 
Programproses en. 
SND 
Inntektssystemet. 
Brukerstyring og lokaldemokrati. 
Rattsø-utvalgets innsti l l ing. 
Viktige saker for KS på land tinget i Bergen . 

KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS) 

Arbeiderpartiet har etter Landstinget i Bergen, 1 7 . - 20. mar 1 996, 6 av 
1 5  repre entanter i styret i Kommunene Sentralforbund. Etter et valgtekni k 
samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vår kandidat, Halvdan 

Skard, gjenvalgt som leder for KS . 

For valgperioden 1 996 - 1 999 er partiet representert i KS- tyret med: 
Halvdan Skard - Akershus, Anne Strifeldt Batlo - Finnmark, Grethe W. 
Bjørlo - Møre og Romsdal, Per Ulriksen - Buskerud, Rune Gerhard en - Oslo 
og Kari Brekken - Sogn og Fjordane. 

Vararepresentanter er: Finn Repstad - Ve t-Agder, Gunnel Edfelt - Østfold, 
Arne Bergland - Troms, Astrid Kvarme - Oppland, Brigt Olav Gåsdal -
Hordaland, May Britt Lunde - Au t-Agder og Ame Haugen - Sør-Trøndelag. 

Arbeiderpartiet har representanter i Lønns- og personalutvalget og en rekke 

ad-hoc utvalg. 
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LANDSRÅDET 

Landsrådet består av lederne i fy lkeskretsene i KS og ett medlem valgt fra hver 
enkelt fylkeskrets. Arbeiderpartiet har 2 1  av 57 medlemmer i Landsrådet. 
Leder i Landsrådet er Grethe W. Bjørlo. 

Landsrådet er et rådgivende organ for KS . KS-styret møter sammen med 
Landsrådet. 

FYLKESKRETSENE 

Arbeiderpartiet har for valgperioden 1 996 - 1 999 lederne i 6 fy lkeskret er og 
nestlederne i 8 fylkeskretser. 

LANDSTINGET 1995 

Landstinget ble holdt i Bergen 1 7 . - 20. mars 1 996. 
Arbeiderpartiet var representert med 97 av i alt 26 1 representanter. 
Partikontoret hadde ansvar for at Arbeiderpartiets gruppe innkal le til gruppe
møter og bidra ti l  avholdelse av dis e. 

Parti ledelsen var representert ved parti ekretær Dag Terje Ander en. 

Fra kommunalpol itisk utvalg møtte Herdis Meihack Engen og Arne Næ heim. 

Fra Norsk Kommuneforbund møtte Margot Kvalvik Fon, Finn Bærland, Tore 
M .  Holm og John Sørfjordmo på gruppemøtene og Landstinget. Fra Nor k 
Elektriker og Kraftstasjonsforbund møtte Erik Qiu t. 

Fra Storting gruppa møtte Rolf Terje Kl ungland for fraksjonen i kommunal
komiteen og fra fraksjonen i kirke-, utdanning - og for kning komiteen møtte 
Oddbjørg Au dal Starrfelt. 

Hoved akene på Landstinget var: 
* Kommune ektoren inntekt grunnlag. 
* Plan for KS 1 996-99. 
* Det lokale folke tyret. 
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* 

* 

Plattform for arbeidsgiverpol itikken . 
Den regionale stat forvaltning og det lokale folkestyret. 

Den 26. februar 1 996 ble det avholdt forberedende møte for landstingsgruppa. 

ORDFØRERKONFERANSER 

I regi av partikontoret ble det arrangert fem regionale ordførerkonferanser i 
Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og på Rasta i Akershus. I region 
nord ble konferansen avholdt lørdag og søndag 27. - 28. januar, men de andre 
konferansene gikk av stabelen fredag og lørdag 26. - 27. januar 1 996. I alt var 
det 394 deltakere på konferansene. 

Før te del av programmet på konferansene besto av inn ledninger og andre 
delen av gruppeoppgaver og debatt i p lenum. Thorbjørn Jagland (Kristian
sand),  Hil l-Marta Solberg (Trondheim), Jens Stoltenberg (Rasta, Akershu ), 
Dag Terje Andersen (Bergen) og Sylvia Brustad (Tromsø), inn ledet om 
programarbeidet og om partiets behandl ing av Rattsø-utvalget innsti l l ing. 
Ordførerne Rolf Erl ing Andersen fra Skien, Tore Hagebakken fra Gjøvik, 
Roar Tandberg fra Tjøme, Magne Rommetvedt fra Stord og Odd Andrea sen 
fra Narvik, inn ledet om partiet og programdebatten i det politiske arbeidet. 

SAMARBEIDET MED NORSK KOMMUNEFORBUND 
(NKF) OG NORSK ELEKTRIKER OG 
KRAFTSTASJONSFORBUND (NEKF) 

Det har i perioden vært holdt kontakt med NKF og NEKF, partiets gruppe i 
Kommunenes Sentralforbund, kommunalpol itisk utvalg og partikontoret. 
Samarbeidet er til nytte for alle parter. 
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KOMMUNALT SAMARBEID I NORDEN 

Det har i perioden ikke vært noe formelt kommunalt samarbeid i Norden i regi 
av partikontoret. 

PARTIKONTORET 

Arne Næsheim hadde fram ti l  20. oktober 1 995 ansvaret for det kommunal
pol itiske arbeid på partikontoret. Fra denne dato og fram til det blir ansatt ny 
kommunalpolitisk rådgiver har Svein Bjørn Aasnes disse oppgavene. 

SAMEPOLITISK UTVALG 

Pr. 0 1 .07 .94 hadde Samepol itisk utvalg følgende sammensetning: 

Nils Asbjørn Engstad, Hordaland - leder, Åse Niemi, Buskerud, Inger Anne 
Johansen, Nordland, Mimmi Bæivi, Finnmark, Brynjulf Blixgård, Troms, 
Tom Kappfjell, Nordland, Inger Marit Bongo, Finnmark og gruppeleder i 
Sametingsgruppa, Steinar Peder en, Finnmark. 

I ti l legg blir samepoliti sk rådgiver i Kommunal- og Arbeid departementet, 
Sverre 0. Johan en og storting repre entant Rune E. Kri tian en, Stortings
gruppa, innkalt t i l  møtene i utvalget. 

Den 24. april 1 995 oppnevnte Sentral tyret nytt Samepoliti k utvalg om fikk 
følgende ammensetning: 

Å e Niemi, Buskerud - leder, Harald Norvang, Vestfold, Reidar Hir t i ,  0 lo, 
Elly Solberg, Troms, Leif El vatn, Nordland, Barbro Li l l  Hætta, Finnmark, 
Mathis Aslaksen Sara, Finnmark og gruppeleder i Sameting gruppa, Steinar 
Peder en, Finnmark. Fra 1 .  januar 1 996 og ut året har Steinar Peder en 
permisjon som gruppeleder for å ful lføre itt for kning pro jekt og Magnhild 
Mathisen er valgt til gruppeleder for denne perioden. 

Svein Bjørn Aasnes - partikontoret - ekretær. 
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Fel lesmøte mellom Samepolitisk utvalg og Sametingsgruppa: 
Karasjok 20. - 2 1 .  november 1 994 
Karasjok 1 6. - 1 7 . september 1 995 
Alta 1 6. - 1 8. februar 1 996 
Tromsø I 0. - 1 2. mai 1 996. 

Møter i Samepolitisk utvalg :  

Oslo 23. januar 1 995 
Tromsø 27. mai 1 995. 

På Sentralstyrets møte 28. august 1 995 la leder av DnAs samepoliti ske 
utvalg - Å e Niemi - på vegne av utvalget fram utvalget forslag til 
organisering av det samepol itiske arbeidet i partiet. 

Sentralstyret vedtok å oppnevne et utvalg som fikk i oppdrag å arbeide videre 
med saken med utgangspunkt i samepol iti k utvalgs for lag ti l organi sering. På 
Sentralstyrets møte 1 2. september ble følgende medlemmer oppnevnt til et 
hurtigarbeidende utvalg som skulle e på organiseringen av det amepolitiske 
arbeidet i partiet. Utvalget består av 5 per oner, 2 fra Sametingsgruppa, 2 fra 
Samepoliti k utvalg og I fra Sentralstyret: 

Samepolitisk utvalg: 
Sametingsgruppa: 
Sentralstyret: 

Åse Niemi og Harald Norvang. 
Magnhild Mathi en og Eilif 0. Larsen. 
Eva Jørstad . 

Svein Bjørn Aasnes ble valgt ti l sekretær for utvalget. 

Det sentralstyreoppnevnte utvalget har hatt følgende møter: 

Tromsø, 2. - 4. november 1 995 
Oslo, 4. - 5 .  desember 1 995 
Oslo, 20. mars 1 996. 

Forslaget fra utvalget ble behandlet på fel lesmøtet mellom amepoliti k utvalg 
og sametingsgruppa i Alta 1 6. - 1 8 . februar 1 996 før utvalget leverte fra eg 
den endel ige innsti l l ingen ti l parti ledelsen 1 1 .  april 1 996. 

Lederen i Samepoliti k utvalg la i entra) tyrets møte mandag 3. juni 1 996 
fram utvalgets innstil l ing til organisering av det samepol itiske arbeidet. 
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På fel lesmøtet i A lta begynte en og å å arbeide med det nye forslaget t i l  
Samepol itisk manifest for perioden 1 997 - 2000. 

Utvalget/fel lesmøtene har arbeidet med følgende saker: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Organiseringen av det samepolitiske arbeidet i partiet. 
Midler til samepolitisk arbeid i partiet 
Fiskerispørsmål 
Samisk medlemskap i Nordisk Råd 
Det samepolitiske arbeidet etter 28. november, enten vi er 
medlemmer i EU el ler ikke 
Diskusjon om retten t i l  land og vann 
Samisk helseplan 
Samarbeidsrutiner samepolitisk utvalg - stortingsgruppa - DnA -
Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD) og andre. 
Arbeid med nytt samepolitisk manifest for valgperioden 
1 997 - 2000 
Programrådslaget «Form framtida i fellesskap» 
Arbeidet med Sametingets organisasjon 
Rattsø-utvalgets delutredn ing om et enklere og mer rettferdig 
inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner 
Samerettsutvalget arbeid - tatus. Anbefaling om videre 
organisatorisk oppfølging. 
Sametingets valgregler, manntall skriteriene, etc. Anbefaling til 
KAD i forbindelse med prp. om utarbeide . 
Al le fel lesmøtene har gått igjennom de viktigste akene ti l  
Sametinget plenums amlinger. 

I forbinde! e med sentralstyret behandling av "Plan for orga ni ering av det 
amepoliti ke arbeidet i Arbeiderpartiet", ble det vedtatt at amepoliti k utvalg 

heretter kal kalle DnA amepoliti ke råd. 

SAMETINGSGRUPPA 

Ved valget t i l  nytt Sameting hø ten 1 993 fikk Arbeiderpartiet 976 stemmer av 
totalt 5 1 07 avgitte stemmer. Dette utgjorde 1 9, 1  % og repre enta jon fra 9 av 
de ialt 1 3  valgkret ene, sl ik:  
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Valgkrets: Representant: Hjemkommune: 

l Varanger Magnhild Mathisen Nesseby 
2 Tana Steinar Pedersen Tana 
3 Karasjok Egil Oll i  Karasjok 
4 Kautokeino Ingen representant 
5 Porsanger Jens Petter Olsen Måsøy 
6 Alta/Kval sund Terje K. Haugen Loppa 
7 Nord-Troms Eilif 0. Larsen Kåfjord 
8 Midt-Troms Margreta P. Kri tiansen Tromsø 
9 Sør-Troms Ingen representant 
1 0  Nordre-Nordland Per Solli Narvik 
1 1  Midtre Nordland Ingen repre entant 
1 2  Sør-sameområdet Ingen repre entant 
1 3  Sør-Norge Johan Mikkel Sara Oslo 

Sametingsgruppas styre besto fram til 0 1 .0 1 . 1 996 av: 
Steinar Pedersen - leder 
Magnhild Mathisen - ne tleder 
Terje K. Haugen - sekretær 
Egil Ol l i  - økonomi leder 

I t i l legg har lederne i de tre nordligste fylkespartiene og amepol itisk rådgiver 
i Kommunal- og Arbeidsdepartementet, Sverre 0. Johansen, bl itt innkalt til 
gruppemøtene. 

Den 1. januar 1996 valgte sametingsgruppa nytt styre som fikk følgende 
sammensetning: 

Magnhild Mathisen - leder 
Per Soll i  - nestleder 
Terje K. Haugen - ekretær 
Egil Ol l i  - økonomi leder 

VIRKSOMHETEN I 1994 

Vi har lagt stor vekt på at arbeidet i Sametinget skal foregå etter forutsigbare 
prinsipper, og har ført en aktiv opposisjon politikk - og å i denne forbindelse. 
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VIRKSOMHETEN I 1 995 

Det har vært i alt 4 sametingssamlinger i 1 995. Tre ble avholdt i Karasjok. Den 
fjerde saml inga ble avholdt på Stor lett i Nord-Troms fra 29 .05 . - 02.06. 1 995 

I forbindelse med Sametingets plenum har gruppa fremmet følgende saker: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Mineral- og bergverksvirksomhet i forhold til avklaring av 
rettighetsforholdene. 
Etterlønnsordning for Sametingets heltidspolitiker(e). 
Opposisjonens representa jon på møter på politi k nivå. 
Utvidelse av Samisk utviklingsfonds virkeområde. 
Motorferdselsloven til hinder for næringsutøvel e i amiske 
kommuner. 
Sametinget - protokollti lførsler skal følge et vedtak og ikke 
fjernes. 

Av større saker som har vært behandlet i plenum vil en nevne følgende : 

* Endringsforslag ti l  Sametingets forretningsorden. 
* Reindriftsmeldinga. 
* Regler for Sameting valg - valgordningsutvalgets inn ti l l ing. 
* Budsjett 1 997, nye behov. 
* NOU 1 995: 1 8  Ny lovgiving om opplæring - høring. 

* Budsjett 1 996 kap. 0540 Sametinget, fordel ing. 
* Støtte til samiske organi a joner. 

NORDISK SAMARBEID 

Det nor ke Arbeiderparti har i perioden hatt et nært amarbeid med de nor
diske sosialdemokratiske partiene og de fagl ige land organi a jonene gjennom 
Arbeiderbevegelsen nordi ke amarbeid komite (SAMAK). 
SAMAK hadde årsmøte i januar 1 995 i København og i januar 1 996 i 
Stockholm. Hovedsaker på begge møter var det nordiske samarbeidet i forhold 
til Europa. Det er holdt jevnl ige parti ekretærmøter. Det har og å vært flere 
møter mellom parti lederne amt parti- og LO-lederne. Partiene i SAMAK har 
en fa t utenriks- og sikkerhet pol iti k arbeid gruppe. I t i l legg har SAMAK i 
denne perioden hatt arbeid grupper om EU og om like t i l l ing. 
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Fram til årsskiftet 1 995/96 var SAMAK- ekretariatet plassert i Oslo, med 
Frode Jahren som SAMAK-sekretær. Siden I. januar 1 996 har SAMAK
sekretariatet vært i Helsingfors. 

ARBEIDERBEVEGELSENS INTERNASJONALE 
SOLIDARITETSKOMITE (AIS) 

Arbeiderbevegelsens Internasjonale Sol idaritetskomite (AIS) har vært et 
fel lesorgan for arbeiderbevegelsens sol idaritetsarbeid, og har hatt som 
oppgave å planlegge og samordne innsatsen. 

Esther Kostøl har vært leder for AIS i perioden . Arbeiderpartiets represen
tanter i AIS styre har vært Dag Terje Andersen og Frode Forfang. 

Høsten 1 995 ble AIS nedlagt som følge av at LO hadde bes luttet å 
omorganisere sitt solidaritetsarbeid sl ik at det fagl ige ol idaritetsarbeidet 
skulle rendyrkes. AIS er blitt er tattet av et organ om kalle Internasjonal 
Faglig Solidaritet, der DNA ikke deltar. 

SENTRAL- OG ØST-EUROPA 

I løpet av de siste årene er det etablert sosialdemokratiske partier i en rekke 
land i Sentral- og Øst-Europa. Arbeiderpartiet har etablert kontakt med flere av 
disse, direkte el ler gjennom Sosialistinternasjonalen. Kontakten med våre 
søsterpartier i de baltiske landene har vært pesielt prioritert. 

En viktig del av partiets samarbeid med Ø t-Europa har vært koordinert av 
Europeisk Forum for Solidaritet og Demokrati. Europeisk Forum ble etablert i 
1 993 av de sosialdemokrati ke partiene i Vest-Europa og har om formål å 
bygge ut samarbeidet med sosialdemokrater i Sentral og Øst-Europa og bi tå 
disse i den oppbyggingsfasen de nå befinner eg i .  Arbeiderpartiet er repre en
tert i Forumets tyringskomite. Haakon Blankenborg er vår repre entant men 
Frode Forfang er vararepresentant. 
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EUROPEISK SAMARBEID 

Arbeiderpartiet er medlem av De europeiske sosialdemokraters parti (PES). 
Dette er i utgangspunktet et samarbeid mel lom de osialdemokratiske partiene 
i EU. DnA ble ful l t  medlem i 1 993 da Norge var kandidat til medlemskap i 
EU. Etter folkeavstemni ngen fikk DnA l ikevel beholde medlem kapet i PES. 
I løpet av de siste årene har PES utviklet seg til å bli  det mest sentrale forumet 
for samarbeid mel lom de sosialdemokratiske partiene i Ve t-Europa. 

Det ble holdt ordinær kongress i PES i mars 1 995 i Barcelona, der DnA var til 
stede med seks delegater. PES har minst to parti ledermøter i året. I byrået, om 
møtes 4-5 ganger i året, har Siri Bjerke og Frode Forfang representert DnA. 
Hovedtemaer for samarbeidet i perioden har vært sysselsettingspolitikk og 
EUs regjeringskonferanse. 

DEN SOSIALISTISKE INTERNASJONALEN 

Arbeiderpartiet deltar aktivt i So ial istintemasjonalen (Sl). Gro Harlem 
Brundtland har hatt vervet som før te visepresident. Det holde rådsmøte, med 

representanter for alle medlemspartier, ca. to ganger i året. SI har en rekke 
komiteer, både regionale og tematiske. DnA har deltatt i enkelte av disse. 

Et meget stort antall partier har i løpet av de siste årene økt om medlemskap i 
SI .  Det gjelder særlig nye partier i Sentral- og Ø t-Europa, men og å et 

betydelig antall fra andre verden s-deler. Denne utviklingen har sti lt SI overfor 
tore utfordringer og vi l  etter hvert kunne endre SI  karakter. 
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KVINNEBEVEGELSEN 

November 1 994 - Juni 1 996 

INNLEDNING 

Forrige beretning gjaldt perioden fram ti l  november 1994. Denne beretningen 
gjelder fra desember 1 994 til juni 1 996, s l ik at vi fra nå av er i rute i forhold til 
partiets beretning for øvrig. 

På Landskvinnekonferansen i januar 1 995 var hovedsaken behandlingen av 
programmet Kjerringråd for kvinnel iv. I perioden etter dette har arbeidet med å 
gjennomføre de målsettingene vi satte oss i dette programmet vært entralt. En 
viktig videreføring av arbeidet er Kvinnebevegelsens engasjement i debatten 
omkring partiets programrådslag og utformingen av programforslaget om skal 
behandles på Landsmøtet 1 996. 

Kommune- og fyl kestingsvalgkampen i 1 995 ble gjennomført med deltaket e 
fra Kvinnebevegelsen i u l ike tiltak og arrangementer. Kvinneandelen i 
kommunestyrer og fylkesting etter valget gikk litt opp på land basis, men er 
fortsatt altfor lav i forhold ti l  vår målsetting. Arbeidet i perioden har også vært 
preget av forberedelser til Verden kvinne- konferan en i Beijing i eptember 
1 995 . Norge og Norden markerte seg på NGO-Forum og pre enterte den 
«Nordiske modellen». 

I 1 996 har organisasjonen vår evaluert situasjonen etter 4 år med en endret 
organisering. Dette arbeidet skal sluttføres på Land kvinnekonferansen og 
Landsmøtet høsten 1 996. 

LANDSKVINNEKONFERANSEN 1995 

Den 32.  Landskvinnekonferansen ble arrangert i Folket Hu , Oslo 
1 2. - 14 . januar 1 995. Konferansen ble åpnet med et ku lturinnslag hvor 
statsminister Gro Harlem Brundtland og 6 kvinnelige statsråder deltok . 

Kvinnebevegelsens leder Sylvia Brustad åpnet konferansen og minnet de 
partifel ler som var gått bort. 
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Følgende hi lste konferansen:Statsminister Gro Harlem Brundtland, Ulla 
Pettersson, Sverige, og Harriet Andreas en på vegne av de norske gjestene. 

Lubov V. Shtyleva, Russland, og Grazyna Kopenska, Polen, talte til 
konferansen i forbindelse med temaet «Sol idaritetsarbeid». 

Saksl ista for konferansen var følgende : 

I .  Åpning av  Landskvinnekonferansen 1 995 
2. Konstituering 

a) Ful lmakter 
b) Saksliste 
c) Arbeidsordning 
d)  Valg av møteledere, sekretærer, komiteer 

3. Innkomne forslag 
4. Programmet «Kjerringråd for kvinneliv» 
5. Den politiske situasjonen 
6. Tema: «Aktuelle kvinnepoli ti ke aker>> 
7. Tema: «Sol idaritetsarbeid» 
8. Innsti l l i ng fra redaksjonskomiteen 
9. Valg  av styremedlemmer - Rachel Grepp Heimen 
1 0. Avslutning 

Det var innbudt flere gjester fra søsterorganisasjoner og andre amarbeid -
partnere og følgende var tilstede : 

Navn 

Ulla Petters on 
!rina A. Fogt 
Olga Gubarenko 
Svetlana Parshkova 
Lubov V. Shtyleva 
Marina Sanjarovskaja 
Grazyna Kopen ka 

Organisasjon 

S-Kvinnor, Sverige 
Ru land 
Ru land 
Ru sland 
Ru land 
Ru land 
Polen 

I ti l legg møte innbudte fra innenland ke organi asjoner ti lknyttet arbeider
bevegelsen, amt en del per onlig innbudte gje ter. 
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Det ble oppnevnt to redaksjonskomiteer som behandlet «Kjerringråd for 
kvinneliv» og andre pol i tiske saker. 

Landskvinnekonferansen behandlet de lovmessige sakene, innsendte for lag 
og vedtok programmet «Kjerringråd for kvinneliv». 

Temaet «Aktuelle kvinnepol itiske saker» ble behandlet i 7 ul ike grupper. 
Temaet «Solidaritetsarbeid» ble behandlet i plenum. 
Landskvinnekonferansen vedtok følgende uttalelser: 

* Internasjonal pol itikk - globalt engasjement og europapolitikk 
hånd i hånd 

* 

* 

* 

Vold må bekjempes 
Omskjæring av kvinner 
Brystkreft i Norge 

Konferansen ble avsluttet med et kulturinnslag «Graset er grønt for al le» 

KVINNEPOLITISK UTVALG 

Landsmøtet i februar 1 995 valgte et kvinnepolitisk utvalg om har bestått av : 

Sylvia Brustad, leder 
Lene Løken, nestleder 
R igmor Aasrud Jahren, sekretær fram til desember 1 995 
S iri Ulvin, sekretær fra 8. mars 1 996 
Liv Undheim 
Grete Berget 
R ikke Lind 
Astrid Marie Nistad 
Laila Roel 
Walborg Fossan 
Inger-Grethe Solstad 
Inger-Anne Ravlum 
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SEKRETARIAT 

Rigmor Aasrud Jahren ble gjenvalgt som sekretær på Land møtet i 1 995. Hun 
ble etter kommune- og fylkesting valget i 1 995 valgt som ordfører i Gran 
kommune . Siri Ulvin ble konstituert som sekretær av Land tyret i februar 

1 996. 

Astri Aas-Hansen var t i lsatt som rådgiver for Sylvia Brustad fram til desember 
1 995, da hun gikk ut i foreldrepermisjon. Marianne Aasen ble ti lsatt i hennes 
sted fram til hun gikk ut i foreldrepermisjon fra juni 1 996. Anita Midtskogen 
er tilsatt som vikar fra august 1 996. Sylvia Brustads rådgiver er knyttet t i l  
Stortingsgruppas sekretariat. 

Tonje Westby har vært engasjert 30% som prosjektsekretær for Kvinne
bevegelsens solidaritetsarbeid. Hun har hatt foreldrepermi jon fra oktober 
1 995 . Anita Midtskogen har vikariert i st i l l ingen fra samme måned. 

Sekretær-, regnskaps-, post- og resepsjonstjenester o. l .  dekkes av den adminis
trative staben på partikontoret. Sekretærfunksjonen har siden Landskvinne
konferansen 1 995 vært dekket av Bodi l  Ki i l  frem til mars 1 996 og deretter av 
Camilla Synnevåg. 
De polit iske rådgiverne på partikontoret deltar også i prosjekter knyttet t i l  
Kvinnebevegelsens virksomhet. 

UTVALGETS MØTER 

Utvalget har i perioden hatt 1 5  møter. En rekke aker er behandlet, blant annet: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Velferdsmeldingen 
Tvang behandling av gravide ru mi brukere 
Utdanningspolitikken 
Organi ering av l ike ti l l ing apparatet 
Barneloven 
Endringer i dagpengeordningen 
Abortmeldingen 
Statsbudsjettet 1 996 
Helland vikutvalgets inn t i l l ing 
Rattsøutvalget inn t i l l ing 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Longvautvalgets innsti l l ing 
Kirkeasylsaken 
Programarbeidet 
Valgkampen 1 995 
Evaluering av omorganiseringen 
Oppfølging av « Kjerringråd for Kvinneliv» 
Revisjon av «Kvinner Kan» 
Konferanser om abort og l ikelønn 
Febe-fondet 
Rachel Grepp Heimen 
Comadres-prosjektet 

Kvinnepolitisk utvalg har vedtatt uttalelse I høringsuttalelse om «Tvangs
behandling av gravide rusmiddelmisbrukere», «Flyktninger», «Dagpenge
ordningen fra et kvinnestå ted» og «Organisering av likest i l l ingsapparatet». 

LEDERMØTER 

I henhold til vedtektene skal Kvinnepolitisk utvalg sentralt min t to ganger i 
året sammenkalle ti l  kontaktmøter/ledermøter mel lom lederne i de kvinne
politiske utvalgene i fylkene og det entrale utvalget. 

Det har i perioden (desember 1 994 - juni 1 996) vært holdt 5 sl ike ledermøter. 
Frammøtet har vært godt. 

Ledermøtet i desember 1 994 behandlet følgende saker: 

* Den politiske si tua jonen etter EU-avstemningen 
* Seksualisert vold 
* Kommunevalget 1 995 

Det ble avgitt uttalelser om grønn kattekommisjon, økt u-landsimport, 
Barentssamarbeidet og seksuali ert vold. 

Ledermøtet i juni 1 995 behandlet følgende saker: 

* Handlingsplan for kvinner og barn med flerku lturell bakgrunn 
* Endringer i barneloven 
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* 

* 

* 

Internasjonalt solidaritet arbeid 
Den politiske situasjonen 
Rapport fra fylkene 

Det ble avgitt uttalelser om økende ledighet blant kvinner, l ikelønn, barn i 
sentrum, FNs kvinnekonferanse i Beijing, kvinner i pol itikken, barnearbeid og 

utrangerte mausere. 

Ledermøtet i oktober 1 995 behandlet følgende saker: 

* 

* 

* 

Programarbeidet 
Aktuelle saker 
Organisasjonsarbeidet I rapport fra fy lkene 

Det ble avgitt uttalelser om kvinner og arbeidsmarkedet, valgloven, tudie
finansiering, kvinneperspektiv på læreplaner - informasjonsteknologien og 
jenter, AAN-kontorene og EF-dommen om kvotering. 

Ledermøtet i mai/juni 1 996 behandlet følgende saker: 

* 

* 

* 

* 

* 

Programarbeidet og den pol iti ke itua janen 
Endringer i barneloven 
Kvinner i Europa 
Evaluering av omorganiseringen 
Rapport fra fylkene 

Det ble avgitt uttalelser om dagpengeordning og å for kvinner, forslag til ny 
barnelov og barnehager. 

A RBEIDSGRUPPER 

Følgende arbeidsgrupper har vært i arbeid i perioden: 

«Ttp hefte for kvinnelige jurymedlemmer» 
Astri Aa -Hansen, leder, Ninna Garrn, Anne Odenmark, Anne Helen Rui og 
Heidi Ingebrigt en. Gruppa har utarbeidet manuskript for et tip hefte beregnet 
på kvinnelige jurymedlemmer i voldtekt aker. 
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«Handl ingsplan for kvinner og barn med flerkulturel l  bakgrunn» 
Astrid Nistad, leder, Rubina Rana, An-Magritt Hauge, Siri Hov Eggen, Inger 
Lise Gjørv og Tonje Westby. Gruppa utarbeidet for lag til handlingsplan. 
Denne ble vedtatt på Ledermøtet 1 7 . - 1 8 . juni 1 995. 

«Evaluering av omorganiseringen» 
Lene Løken, leder, Sonja Steen, Randi Berntsen, Britt Hjelseth og Anita 
Midtskogen. Gruppa utarbeidet fors lag til innsti l l ing fra Kvi nnepolitisk utvalg 
i forbindelse med evaluering av omorganiseringen. Saken skal behandles på 
Landskvinnekonferansen i september 1 996. 

ORGANISASJONS- OG STUDIEARBEIDET 

ORGANISASJONEN 

Kvinnebevegelsens organisasjon form ble endret for en prøveperiode på 4 år 
på Landskvinnekonferansen og Landsmøtet 1 992. Endringen medfører at det 
kvinnepol itiske arbeidet i langt større grad enn tidl igere skal integreres i 
partiets ordinære organer, og partiet har det økonomi ke og admini trative 
an varet for det kvinnepolitiske arbeidet i alle ledd i organ i a jonen. 

I 1 995 var organisering av Kvinnebevegelsen og det kvinnepoliti ke arbeidet 
tema for en sekretærkonferan e og ble også tatt opp på regionkonferanser. 

I februar 1 996 ble det sendt ut et evalueringsnotat til organisasjonen. 
Svarfristen var 1 5 . apri l ,  og det kom svar fra organisasjon ledd i alle fy lker. 
Kvinnepolitisk utvalg entralt skal avgi inn t i l l ing til Landskvinnekonferansen 
i denne saken.  Ledermøtet i mai/juni l 996 satte ned en arbeid gruppe med 
mandat å lage forslag til innstil l ing og legge dette for laget fram for Kvinne
politisk utvalg. Landskvinnekonferan en og Landsmøtet høsten 1 996 kal 
behandle denne saken. 

Det kvinnepolitiske arbeidet ble også drøftet på regionkonferan er i mai I juni 

1 996. 
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STRATEGISK PLAN 

Strategisk plan er for partiorganisasjonen blitt et viktig redskap for prioritering 
og konkretisering av politi ske og organi atoriske satsingsområder. Kvinne
bevegelsen deltar i dette arbeidet i de ul ike organisasjonsleddene, og har 
gjennom dette arbeidet mulighet t i l  å sette de saker vi er spesielt opptatt av 
høyere opp på dagsorden. 

STUDIEVIRKSOMHET I KVINNER KAN 

De tradisjonelle «Kvinner Kan»- kursene blir fortsatt brukt. Men ettersom 
heftet ble laget i 1 986, har det etterhvert oppstått behov for å se på innholdet 
med nye øyne. I ti l legg har også kur et «Politikk og forandring på kvinners 
vis» vært brukt i noen år. Kvinnepol itisk utvalg satte derfor høsten 1 995 igang 
et prosjekt for fornyelse og integrering av disse kursene. Det nye kursheftet vi l  
forel igge ti l  Landskvinnekonferansen 1 996. 

THINA-FONDET 

Thina Thorleifsens Studiefond gir ti lskudd til kursvirk omhet i Kvinne
bevegelsen. Kontingenten baserer seg på frivi l l ig t i l  kudd . Ti lgangen på midler 
er svært begrenset. Egenkapitalen pr. 3 1 . 1 2 . 1 995 var kr 75.702.53, kontingent
inntektene varierte fra kr 300,- i 1 994 til kr 9.500,- i 1 995. 

Det er i perioden gitt ti lskudd t i l  kurs i tale- og debatteknikk og til kolering av 
kvinnelige kommunestyrerepre entanter. 

Landskvinnekonferansen 1 995 vedtok en temmig at beretning for Thina
fondet skal inngå som en del av partiet ordinære beretn ing, at fondet kapital 
skal fremgå av beretningen, og at regn kapet kal godkjenne av de amme 
organer om behandler partiets øvrige regn kaper. 
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INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID 

Kvinnebevegelsens informasjon arbeid er samordnet med part iets øvrige 
informasjonsvirksomhet og all informasjon kanaliseres til organisasjonen 
gjennom fylkespartiene og kvinnepolitisk utvalg i fy lkene. 

Det har fram til høsten 1 995 blitt sendt ut en egen Kvinne-info som et 
supplement t i l  den øvrige informasjonen . 

Utfordringen har hele perioden vært, og vil fortsatt være, å bidra til at alle som 
ønsker og har nytte av informasjonen faktisk får tilgang til den . Det krever 
oppmerksomhet og stadig oppdatering av navne- og adres el ister fra de om 
sitter i nøkkelposisjonene i dette informasjonsnettverket. 

Like viktig er det å sørge for gode og åpne kanaler fra grunnorganisasjonen t i l  
de kvinnepolitiske utvalg på fylkesplan og sentralt . 

Kvinnebevegelsen var representert med en stand på messen «Kvinner viser 
vei» i Spektrum, Oslo, i månedsskiftet mars/apri l 1 995. I ti lknytn ing t i l  me en 
ble det også arrangert seminarer der flere av våre kvinnelige tatsråder deltok. 
Erfaringene fra messen viser at dette er en god måte å komme i kontakt med 
interesserte kvinner. 

POLITISK ARBEID 

KJERRINGRÅD FOR KVINNELIV 

Etter en omfattende debatt i organisasjonen fra våren 1 994, ble programmet 
« Kjerringråd for kvinneliv» vedtatt på Landskvinnekonferansen i 1 995 .  
Kvinnebevegelsen har etter dette arbeidet for å få gjennom lag for de vedtak vi  
da gjorde. Det har både før Kjerringråd ble vedtatt og i tida etterpå vært et  
nært samarbeid mel lom Kvinnepoliti k utvalg og flere statsråder om gjennom
føring av de u like sakene. I t i l legg til samarbeid om gjennomføring av 
konkrete saker har også arbeidet be tått i å delta i partiets programprosess 
fram mot Landsmøtet i 1 996 og med dette bidra til at programmet tar opp i seg 
de områder Kvinnebevegelsen prioriterer. 
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VALGKAMPEN 1995 

Kvinnebevegelsens valgkamp ble gjennomført som en integrert del av partiets 
valgkamp, og de kvinnepolitiske utvalgene ble oppfordret t i l  å arbeide i 
valgkamputvalgene i fylkes- og kommunepartiene. Kvinnebevegelsen deltok i 
planlegging og gjennomføring av valgkampen på de u like nivåene i organisa
sjonen, og arbeidet for å integrere kvinneperspektivet i al le deler av prosessen. 
Det ble også utarbeidet en brosjyre som var spesielt rettet mot kvinner. 

Kvinnebevegelsen deltok aktivt i Likestil li ngsrådets kampanje for flere 
kvinner i kommunestyrer og fylkesting. Arbeidet besto i bidrag til utformingen 
av en egen brosjyre, spredningen av brosjyren og informasjon til egen 
organisasjon. 

Valgresultatet ga en l iten framgang i kvinneandelen i kommunestyrene t i l  

32,6% på landsbasis. Dette er l ikevel langt fra tilfredsstil lende i forhold t i l  vår 
målsetting. Det er grunn til spesiell oppmerksomhet om det faktum at mange 
kvinner ble strøket ut av fast plass på l istene. Kvinnepol itisk utvalg har derfor 
gjentatt kravet om at valgloven må endres. 

ABORTKONFERANSE 

I januar 1 996 arrangerte Kvinnebevegelsen i amarbeid med LO en konferanse 
om abort. Konferansen hadde om lag 300 deltakere. Helsemini ter Gudmund 
Hernes og statsminister Gro Harlem Brundtland innledet. 

På konferansen ble også en bok om pioneren Elise Otte en Jen en presentert. 

HØRING OM VELFERDSMELDINGA 

I februar 1 996 arrangerte Kvinnebevegel en en høring om Velferd meldinga 
som da lå ti l behandl ing i Stortinget. Arrangementet var et amarbeid med 
kvinnene i de andre partiene på Stortinget. 
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INTERNASJONALT ARBEID 

NORDISK SAMARBEID 

Kvinnene i de nordiske sosialdemokratiske partiene samarbeider tett i organi
sasjonen Sosialdemokratiske Kvinner i Norden. De kvinnepolitiske 
sekretærene møtes 2 - 4 ganger i året, og lederskapet går på omgang mellom 
de 4 største landene. I denne perioden har samarbeidet omfattet blant andre 
følgende saker: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Forberedelse av aktiviteter i t i lknytn ing til det o iale toppmøtet i 
København i mars 1 995 
Planlegging av felle aktiv iteter ti l verdenskvinnekonferansen i 
Beijing i september 1 995 
Opprettelsen av en like t i l l ingskomite i SAMAK 
Arbeidet i Sosialistinternasjonalens kvinneorganisasjon (SIW) 
Arbeidet i det europeiske osialdemokratiske partis kvinnekomite 
(PES Women) 
Nasjonale og nordi ke pørsmål av fel les intere e 

Sosialdemokratiske Kvinner i Norden arrangerer hvert år årsmøte hvor 
aktuelle temaer tas opp. 

Årsmøtet i april 1 995 var i Helsingfors. Ingunn Yssen, Lai la Roet ,  Rikke Lind 
og Rigmor Aasrud Jahren representerte Norge. 

Tema for årsmøtet var: 
* Nordens kvinner og EU 
* Arbeidstid på 2000-tallet 

Det ble vedtatt en uttalelse om kvinner og EU. 

Årsmøtet i april 1 996 var i 0 lo. Sylvia Brustad, Grete Berget, El e Berit 
Eikeland, Eli Anne Hole og Siri Ulvin representerte Norge. Tema for år møtet 
var: 

* 

* 

Barnearbeid 
Kvinner i Europa 
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Det ble vedtatt uttalelser om barnearbeid, l ikesti l l ing i Europa og jentebarnas 
situasjon i verden. 

Det er de 4 største landene som er kjernen i dette samarbeidet, de andre 
landene deltar sporadisk. År møtet i Oslo vedtok å forsøke å trekke og å de 
grønlandske kvinnene med i samarbeidet. 

EUROPEISK SAMARBEID 

De sosialdemokratiske partiene i EU-landene har dannet en egen ammen
slutning, Party of European Socialists, PES. Norge har vært medlem siden 
1 7 . mai 1 993. PES har en egen kvinnekomite som koordinerer felle aktiviteter 
og arbeider med kvinnespørsmål i forhold ti l ul ike EU-organer. Sylvia Brustad, 
Inger-Grethe Solstad og Rigmor Aasrud Jahren har deltatt på møter i denne 
kvinnekomiteen og I el ler andre PES-møter. 

SOSIALISTINTERNASJONALEN 

Sosialistinternasjonalen har en egen kvinneorganisasjon (SIW) om arbeider 
med kvinnespørsmål. Helle Degn fra Danmark er nordisk vi epre ident. Sylvia 
Brustad, Lene Løken, R igmor Aasrud Jahren og Inger-Anne Ravlum har 
representert Kvinne-bevege! en på møter i SIW. 

DET SOSIALE TOPPMØTET I KØBENHAVN 1995 

I ti lknytning til toppmøtet ble det arrangert en parallel lkonferan e for frivil l ige 
organi asjoner («NGO-konferan e»). Kvinnebevegel en arrangerte i amarbeid 
med de so ialdemokratiske kvinnene fra de andre nordi ke landene en tand 
med pre entasjon av virk omheten vår. I ti l legg ble det arrangert to 
"Workshops", den ene med tema «Den nordiske velferd model len». Her deltok 
stat råd Hi ll-Marta Solberg. Den andre «work hopen» hadde tema «Kvinner 
og makt>>, og her deltok statsråd Grete Knud en. 
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VERDENSKVINNEKONFERANSEN I BEIJING 1995 

Den norske delegasjonen ble ledet av stat råd Grete Berget. Kvinne
konferansens tema var «Handl ing for l ike ti l l ing, utvikling og fred» . 
Konferansen vedtok en erklæring og et handlingsprogram «Platform for 
Action». 

Den nordiske modellen med aktiv kvinnedeltakelse i pol itikk og samfunnsliv 
ble presentert i en felles nordi k paneld iskusjon i «NGO Forum ' 95 on 
Women», som ble arrangert i Kina i forkant av konferansen. Lene Løken 
repre enterte Kvinnepolitisk utvalg på NGO-Forum. I ti l legg deltok en rekke 
andre kvinner fra Arbeiderpartiet. 

KVINNER KAN-KURS 

Kursheftet er i t i l legg ti l engelsk også oversatt til polsk, tsjekkisk og latvisk. 
Våren 1 996 har det pågått et arbeid for også å oversette kur et ti l  ru si k. 
Det har også i denne perioden blitt avholdt Kvinner Kan-kurs i Polen. 
Gjennom bevi lgninger fra UD har vi kunnet hjelpe de polske kvinnene til se lv 
å arrangere kurs, og de har i perioden til sammen arrangert tre Kvinner Kan 
kurs på forskjell ige steder i Polen. Det er også arrangert kurs i Latvia. 

Den engelske oversettelsen ble i 1 995 omtalt i Sosiali tinternasjonalens 
magasin, og dette førte til flere henvendelser og forespør ler om heftet lik at 
vi også har formidlet materiell til flere andre land. Vi har dessverre i denne 
perioden ikke kunnet sti l le økonomisk el ler praktisk hjelp til rådighet for dis e. 

SOLIDARITETSARBEID 

INTERNASJONALT UTVALG 

Internasjonalt utvalg har i perioden bestått av: 
Kirsti Skjold Evjen, Nordland, leder 
Rikke Lind 
Liv Ingebrigtsen 
Ragna Berget Jørgensen 
Astri Aas-Hansen 
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Sekretær for utvalget har vært Tonje Westby fram til oktober 1 995, og Anita 
Midtskogen resten av perioden. 

Utvalgets mandat består i å ha et spe ielt ansvar for oppfølgingen av de inter
nasjonale solidaritetsprosjektene som kvinnebevegelsen til enhver tid er 
engasjert i. Utvalget skal også være et bindeledd mellom kvinnepol itisk utvalg 
og fylkene når det gjelder det internasjonale solidaritetsarbeidet. 

Utvalget har avholdt tre møter i løpet av perioden. Saker som er tatt opp til 
behandling er blant annet plan legging og gjennomføring av et internasjonalt 
seminar -»fadderseminar»- høsten 1 995, planlegging av et internasjonalt 
seminar høsten 1 996, økonomi for det internasjonale solidaritetsarbeidet, 
oppdatering av situasjonen ute i fylkene, søknader om økonomisk støtte ti l 
informasjonstiltak og studiereiser, samarbeidsavtalen mel lom Kvinnepol itisk 
utvalg og Norsk Folkehjelp, norsk asyl- og flyktningepol itikk, barnearbeid, 
planlegging av presentasjon til landskvinnekonferansen 1 996 og avslutning av 
TV-aksjonen. 

FEBE - FONDET 

Retningslinjene for Febefondet ble revidert i mai 1 995, og internasjonalt 
utvalg utgjør nå styret i fondet (tidl igere kvinnepolitisk utvalg) sammen med 
en representant for LO, som i denne perioden har vært Leonard Lar en. 

Det har vært avholdt tre møter i tyret i løpet av perioden . Sakene om har 
vært behandlet i disse møtene har foruten bruken av fondets midler vært 
behandling av regnskap og årsrapport for fondet. 

TV-AKSJONSPROSJEKTENE 

De siste av TV-aksjonspro jektene om K vinnebevegel en har vært engasjert i 
de enere årene ble avsluttet ved år kiftet 1 994/95. Det har likevel bl itt lagt 
ned et betydelig arbeid i løpet av perioden for å få avsluttet regnskap og 
rapporter for de enkelte pro jektene. Dette arbeidet er nå av luttet og 
samarbeidet med TV-aksjonen '89 er formelt avsluttet. Det tår l ikevel igjen 
noen formaliteter før man kan ta i bruk de re terende rentepengene til olidari
tetsarbeid, men dette arbeidet vi l  ventelig bli avsluttet i nærme te framtid. 
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Kvinnebevegelsens engasjement i TV-aksjonen '89, har gitt organi asjonen 
kunnskap og erfaringer som vi l  komme ti l  nytte i det videre arbeidet. 

NYE SOLIDARITETSPROSJEKTER 

Gjennom deltakelse i de ul ike TV-ak jan prosjektene ble engasjementet ute i 
fylkene etter hvert ganske stort når det gjaldt denne måten å jobbe på. Det har 
derfor i perioden bl itt lagt ned en del arbeid for å videreføre dette inter
nasjonale solidaritetsarbeidet. Kvinnebevegelsen har nå inngått en avtale med 
Norsk Folkehjelp om operatørrol len på våre solidaritet -prosjekter, og er godt 
i gang med nye prosjekter. 

For tiden er det i alt 1 0  fylker engasjert i ti l  ammen 6 ul ike prosjekter 
innenfor den samarbeidsavtalen vi har inngått med Nor k Folkehjelp. 
Prosjektene vi er engasjert i fordeler seg på følgende land: Nicaragua, 
El Salvador, Mosambik, Sør-Afrika og Tanzania. Rogaland Arbeiderparti har i 
til legg inngått en egen samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om et pro jekt 

på Vestbredden. En viktig del av dette pro jektet er rettet mot kvinner. 
Arbeidet ute i fy lkene har fungert stort ett bra i hele perioden, og det kan 
virke som om engasjementet nå er på vei oppover. Det er også flere av de 
fy lkene som hittil ikke har hatt prosjektarbeid om nå vurderer å engasjere eg 
i nye olidaritetsprosjekter. 

INTERNASJONALT SEMINAR - «FADDERSEMINAR» 

Kvinnebevegelsen har de enere årene arrangert et årlig internasjonalt eminar 
-»fadderseminar»- for fylkene. I løpet av denne perioden er det avholdt ett l ikt 
seminar i Oslo i september 1 995 . 

Seminaret hadde god deltakelse fra alle fylker og tilsammen deltok i alt 
42 personer. Temaer som ble tatt opp på eminaret var presenta jon av de u l ike 
prosjektene og samarbeidet med Nor k Folkehjelp, Bi tandskommi jonens 
rapport, Kvinnepolitisk utvalgs rolle i bistandssammenheng, rapport fra 
Verdenskvinnekonferansen i Beij ing og vold mot kvinner som krigs trategi . 
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Tilbakemeldingen på de årlige seminarene er stort sett bra, og dette var også 
ti lfellet denne gangen. De årlige internasjonale seminarene er også viktige i 
forhold t i l  skoleringen av våre kvinner ute i fy lkene om interna jonale 
spørsmål og norsk bistandsarbeid, samtidig om deltakerne får mu ligheten til å 
utveksle erfaringer de har gjort gjennom det daglige arbeidet ute i fy lkene. 

KOLA - PROSJEKTET 

Landskvinnekonferansen i 1 992 ga klarsignal til at det kunne sette i gang et 
prosjektarbeid i forhold til de utfordringer vi så hos våre naboer i nordvest
Russland. Prosjektet fikk navnet «Miljø og l iv kvalitet i nordområdene». 

Prosjektet ble først ledet av en styring gruppe med representanter fra hver av 
de tre nordnorske fylkene, og deretter av en styringsgruppe i Troms hvor de to 
øvrige fylkene kunne tiltre etter ønske . Etterhvert har fy lkene gått over ti l å 
arbeide med hver sine prosjekter, men de samarbeider fortsatt om felle -
prosjekter og holder hverandre løpende orientert. 

Prosjektet ble etter hvert dreid i retn ing av å etablere kontakt med kvinner i 
den russiske byen Murmansk, og man har etterhvert oppnådd god kontakt med 
en del kvinner i en samarbeids-struktur kalt «Kola Kvinnekongre ». 

Det har vært en stor utveksling av besøk mel lom de tre nordnor ke fylkene og 
kvinnene i Murmansk, og vi hadde og å be øk av 5 kvinner fra «Kola Kvinne
kongres » under Landskvinnekonferan en i januar 1 995 . 

Prosjektet ble i løpet av 1 995 av luttet i in daværende form, men amarbeidet 
med nordve t- Russland er videreført av de tre nordnor ke fylkene i amarbeid 
med LO i di e fylkene. Dette arbeidet er ennå i startfasen og vil bl i videreført 
i tiden om kommer. LO har blant annet fått over att kur heftet «Kvinner Kan» 
t i l  ru i k pråk og russiske forhold . 

Deltakere i Kola-prosjektet tyring gruppe: 
Aud Fyhn og Ann-Sissel Emau fra kvinnepol itisk utvalg i Trom 
Arbeiderparti ,  Walborg Fos an fra Kvinnepoliti k utvalg entralt, Ann Kristin 
Eng tad, fadderansvarl ig, Eva N. Olsen, fylkes ekretær i Trom Arbeiderparti, 
Mary Søren en, leder av kvinnepoliti k utvalg i ordland Arbeiderparti og 
Grethe Brønnes, leder av Kvinnepoliti k utvalg i Finnmark Arbeiderparti. 
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RACHEL GREPPHEIMEN 

Rachel Greppheimen er et mødrehjem om ble etablert av Arbeiderpartiets 
kvinnebevegelse i 1 967. Rachel Greppheimen er organi ert som en tiftelse. 
Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg oppnevner 4 styrerepresentanter med 
vararepresentanter og de ansatte oppnevner en representant. Oslo kommune og 
beboerne har ifølge vedtektene også plass i styret. Oslo kommune ønsker ikke 
å benytte sin pla s, og beboerne møter jelden. 

Kvinnepolitisk utvalg oppnevnte i mar 1 995 Rigmor Aasrud Jahren om 
leder, B ritt Schultz som ne tleder og Mette Jacobsen og Ingunn Yssen som 
medlemmer av styret. 

Inger-Grethe Solstad, Ninna Garm, Inger-Anne Ravlum og Astri Aa -Hansen 
ble oppnevnt som varamedlemmer. De ansattes repre entant har vært A trid 
Aardal I Lise Bruun Tru lsen. 

Da Rachel Greppheimen ble åpnet i 1 967 ga den ti lbud til kvinner fra hele 
landet som fødte barn utenfor ekteskap. Tilbudet har grad vi endret eg til å bli 
en institusjon for vanskelig ti lte kvinner, de fleste fra 0 lo, som trenger hjelp i 
forbindelse med graviditet og fødsel .  In titusjonen har etter hvert fått beboere 
om krever mye oppfølging og hvor barnevernet svært ofte er koblet inn.  Det 

er plass til 2 1  mødre og det er knyttet 1 2  sti l l inger til Heimen. 

Rachel Greppheimen er en del av Oslo kommune institusjon plan, og 0 lo 
kommune er faglig an varlig for driften. Styret har arbeidsgiveransvaret og er 
økonomisk an varlig for driften. I forhold til de fagl ige arbeid oppgavene 
synes det som om Heimen har lav bemanning, noe som også er påpekt i 
Fylkesmannens ti lsynsrapporter. Styret har tatt opp forholdet med Oslo 
kommune, men Oslo kommune har kun funnet plas til en mindre ju tering av 
budsjettet. Utfra behovet om økt bemanning og behovet for oppussing/ 
vedlikehold er budsjettsituasjonen anstrengt. Leieinntekter på ca kr 1 50 000 
fra en lei l ighet og for deler av de tidligere barnehagelokalene, tilføres driften 
av mødrehjemmet i til legg til ti lskudd fra Oslo kommune. 

Derfor har og å spørsmål om å overføre driften el ler hele eiendommen til 
andre vært aktuelt i denne beretningsperioden. 0 lo kommune er ti lbudt både å 
leie 9g å kjøpe bygget, uten at det er kommet ti l  noen avklaring. 
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Stiftelsens styre mener at inntekter fra leie/ alg skal ettes inn i et fond og 
avkastningen brukes til å hjelpe vanskeligstilte kvinner fra hele landet. 

Styret i stiftelsen har arbeidet kontinuerlig med dette spørsmålet og Kvinne
politisk utvalg er holdt løpende orientert. Begge organene er av den oppfatning 
at det må komme en avklaring med Oslo kommune raskt. 

DNA ' S  STORTINGSGRUPPE 

STORTINGSGRUPPAS STYRE 

Styret hadde pr. 0 1 .07 . 1 994 følgende sammensetning: 

Thorbjørn Jagland. leder, Tom Thore en, nestleder, Berit Brørby Larsen,  
sekretær, Karl Eirik Schjøtt-Peder en, Haakon B lankenborg, Hallvard Bakke, 
Sylvia Brustad, Brit Hoel og Oddbjørg A. Starrfelt. 

President Kirsti Kol le Grøndahl og innpisker Marie Brenden tiltrer tyret. 
Det har i perioden ikke vært noen endringer i ammensetningen av gruppas 
styre. 

TILLITSVALGTE I STORTINGET OG AVDELINGENE 

Ved kon titueringen høsten 1 993 hadde Arbeiderpartiet følgende tillit valgte i 
Stortinget og avdel ingene : 

Stortinget: 

Pre ident Kir ti Kolle Grøndahl 
1 .  varapresident Reidar Sandal - til 1 0.0 1 .96 - Odd Erik en - fra I 0.0 1 .96. 
Sekretær Marie Brenden 
Vara ekretær S igne Øye 

Lagtinget: 

Vara ekretær Anne Helen Rui 

Odelstinget: 

President Gunnar Skaug 
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l .  varapresident Eirin Faldet 
Sekretær Ulf Guttormsen 

SEKRETARIATET 

Pr. 30.06. 1 996 hadde Sekretariatet følgende sammensetning: 

Sten R.  Helland, leder, Svein Dybing, informasjonsleder, Hans Marius 
Johnsen, kontorleder, Kjetil Houg, økonomisk rådgiver, Ole Steen-Olsen, 
juridisk rådgiver samt følgende politiske rådgivere : Kai Aspheim, Tore 
Hansen, Anne Cathrine Hjertaas, Eli Ann Hole, Siv Jacobsen, Frode Jahren, 
Anita Midtskog, Ame Næsheim, Marianne Rieber-Mohn, Trond Thorvaldsen, 
Kari Wilhelmsen, Håvard Aagesen, Marianne Aasen, Astri Aas-Hansen. Eva 
Amble Larsen, pressesekretær og kontormedarbeiderne: Kirstin Bjørsvik, 
Ingjerd Eng, Line Engebretsen, Vera Eriksen, Kari Vørner Hagen, Anne 
Haldorsen, Tone M. Hansen, Turid Hel lgren, B irgitte Jacobsen, Bente 
Kristoffersen, Turid Monrad, Marina Rove Nilsen, Emsy Saoudi, Reidun L. 
Steimler, Tove Thorstensen, Kari Vikersveen, Toril l  Wivegh og Gro Aakervik. 

STORTINGSGRUPPAS VIRKSOMHET 

Valget høsten 1 993 ga Stortingsgruppa 67 representanter. Konstitueringen og 
valgene ti l komiteene ga partiet mange sentrale posisjoner. 
Folkeavstemningen om Norges tilknytning t i l  EU i november 1 994 avsluttet en 
hektisk periode også for våre stortingsrepresentanter. Etter dette kan man si at 
gruppa er tilbake i den politiske hverdagen. 

De andre partiene har i økende grad prioritert sine merkesaker framfor å ta 
ansvar for helheten og fel les løsninger. Likevel kan man konstantere at Arbei
derpartiet har fått ti lslutning til de viktigste aker som har vært behandlet i 
Stortinget. Det har vært for økt, spesie lt  fra massemedia, å få det til å se ut 
som om det stadig blir vanligere at man går i all ian e med Høyre for å få 
gjennom viktige saker. Dette er en myte og gruppas polit iske regnskap, som er 
ti lgjengelig for interesserte, vi er at det er mest vanlig å få gjennomført poli
tiske saker i al l ianse med mellompartiene og SV. 

Med hensyn t i l  enkeltsaker som har vært behandlet i perioden, vises det t i l  
beretningen fra Regjeringen. 
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REGJERINGENS VIRKSOMHET 

REGJERINGENS SAMMENSETNING 

Regjeringen Harlem Brundtland består av:  

Gro Harlem Brundtland 
Bjørn Tore Godal 
Gunhild Øyangen 
Gunnar Berge 
Thorbjørn Berntsen 
Kjel l  Opseth 
Gudmund Hernes 
Åse Kleveland 
S igbjørn Johnsen 
Grete Faremo 
Grete Berget 
Grete Knudsen 
Kari Nordheim-Larsen 
Jan Henry T. Olsen 
Jørgen Kos mo 
Nils Totl and 
Jens Stoltlenbereg 
Hi ll-Marta Solberg 
Reidar Sandal 

statsminister 
utenriksminister 
landbruksminister 
kommunal- og arbeidsmin ister 
miljøvernminister 
samferdselsminister 
helseminister 
kulturminister 
finansminister 
justisminister 
barne- og familieminister 
handelsminister 
bistandsminister 
fiskeriminister 
for varsminister 
arbeids- og administrasjonsminister 
nærings- og energiminister 
sosialminister 
kirke-, utannings- og forskningsminister 

22. desember 1 995 gikk Werner Christie ut av regjeringen og 
Gudmund Hernes overtok som helsemin i ter. Reidar Sandal ble utnevnt om 
k irke-, utannings- og forskningmini ter. 
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ØKONOMISK POLITIKK OG SYSSELSETTING 

Hovedoppgaven i perioden har vært å legge til rette for varig økning i syssel
settingen i tråd med Regjeringens mål om ful l  ysselsett ing. 

Regjeringens polit ikk har bygget på «Sol idaritetsalternativet» lik det er 
trukket opp i partiets arbeidsprogram og i Langtidsprogrammet 1 993-97. Det 
inntektspol itiske samarbeidet med partene i arbeidslivet for å bidra til en lav 
pris- og kostnadsvekst, er her en viktig bygge tein. 

Aktiv bruk av finanspolitikken i nedgangstider motsvares av ti l tramming i 
budsjettpolitikken i oppgangskonjunktur for å motvirke en for sterk amlet 
etterspørsel .  Dette har vært retning givende for Regjeringen økonomiske 
politikk . Sammen med ansvarlig opptreden fra partene i arbeid l ivet har dette 
vært medvirkende til at konjunkturoppgangen har gått sammen med moderat 

ko tnadsutvikl ing. 

Sysselsettingsveksten tok seg opp ti l 2, I % i 1 995 fra 1 ,5 % i 1 994. For 1 996 
kan veksten bli på hele 2,5 % el ler over 50 000 personer. Dette er over dobbelt 
så sterk vekst som den gjennom nittelige syssel etting vek ten i Norge de i te 
30 år. Sammenl igner vi 1 .  halvår 1 993 med I .  halvår 1 996 har y selsettingen 
økt med omlag 1 30 000 personer. Etter en periode med liten el ler ingen vekst i 
sy el etti ngen for aldersgruppen 1 6-24 år, vi er tallene at sy elsettings
veksten nå er sterkest nettopp for denne gruppen. 

Arbeidslø heten (målt ved AKU) er redusert fra 5 ,4 % av arbeid styrken i 
1 994 t i l  4,9 % i 1 995, og kan komme ned på 4 I /4 % for 1 996. Den registrerte 
arbeidsløsheten ved arbeid kontorene ved utgangen på augu t 1 996 utgjorde 
knappe 98 000 personer eller 4,5% av arbeidsstyrken. I underkant av 27 000 
per aner el lere l ,2 % av arbeid tyrken gikk på arbeid marked tiltak. Antall 
per aner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet utgjorde sålede knappe 1 25 
000 el ler 5,7% av arbeidsstyrken. Redusjonen i arbeid lø heten har funnet sted 
samtidig som arbeidsstyrken har vokst terkere enn befolkningsutviklingen 

t i lsier. 

Både i Nasjonalbudsjettene for 1 994, 1 995 og 1996 har Regjeringen gjennom 
sysselsettingsbudsjettene gitt oppdaterte analy er av utviklingen på arbeids
markedet med anslag på kort sikt. 
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Regjeringen har videreført sine in itiativ for å styrke det internasjonale samar
beidet for økt vekst og sysselsetting. Som en del av arbeidet med OECD' 
sysselsettingsstudie, er b l .a. en hovedrapport framlagt i 1 994 og land
gjennomganger rnhp. ti ltak startet opp i 1 995. Det arbeides fra norsk side for at 
dette kan resu ltere i et program for arbeid i 1 997. 

Kommunesektorens økonomi er betydel ig styrket. Fra 1 993 ti I 1 996 har 
kommunesektoren hatt en reel l  økning i s ine samlede inntekter på omlag 
5 prosent. 

Prisstigningen (målt ved konsumprisindeksen) var 1 ,4 % i 1 994, 2 ,4 % i 1 995 
og antas å bl i  om lag 1 1 /4 % for 1 996. Reallønnssveksten var 1 ,3 % i 1 994, 
0,6 % i 1 995 og den kan bli omlag 2 3/4 % for 1 996. Samtidig har renten holdt 
seg lav. 

Utenriksøkonomien er solid og driftsbalansen overfor utlandet kan bli på 
oppimot 60 mrd. kroner for 1 996. Høy eksportverdi av olje og gass er sterkt 
medvirkende ti l dette. 

I motsetni ng t i l  det en forventet, ble det allerede i 1 995 overskudd på tat bud
sjettet. For 1 995 ble det derfor for første gang av att midler i petroleum fondet 
( 1 ,9 mrd. kr.). Foretatte og framtidige avsetninger tyrker grunnlaget for å 
trygge velferden for framtidige generasjoner. 

En videreføring av utvikl ingen med vek t i ysselsettingen, redu ert arbeid le

dighet og økt verdiskaping krever et fortsatt inntekt politisk amarbeid med 
vekt på lav pris- og kostnadsvek t for årene framover. 

Ved forskrift om kronens kursordn ing av 6. mai 1 994, ble retning linjene om 
en har fulgt fra desember 1 992, videreført og pre i ert. Pengepol itikken er 

innrettet mot å videreføre en stabil valutakur overfor europei ke valutaer. 

SKATTE- OG FORDELINGSPOLITIKKEN 

Skatteoppleggene har i hoved ak vært ba ert på idereføring a det katte
sy ternet om ble etablert ved kattereformen i 1 992. 
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Regjeringens forslag i Nasjonalbud jettet for 1 995 sluttførte tiltakene om ti l  
sammen utgjør «Solidaritetsmi l l iarden». Det ble innført en ny toppsats på 5 % 
for beregning av inntekt på egen bolig, som ga skatteøkning for boliger med 
høyere l igningsverdier. 

Etter at Regjeringen høsten 1 994 la fram evalueringen av den åka I te de l ings
model len, ble det gjennom behandl ingen i Stortinget i 1 995 innført to tak på 
beregnet personinntekt; et høyt for liberale yrker og erverv og et lavere for 
andre. Ordningen er skjerpende for dem med de høyeste inntektene. 

I desember 1 995 la Regjeringen fram sitt forslag til nye katteregler for 
kraftforetak. Endringene vedtatt av Stortinget 1 996, vil i tråd med bakgrunnen 
for forslaget knytte beskatningen tettere til lønnsomhetsutviklingen og bringer 
dermed denne sektoren mer på l inje med næringsvirksomhet eller etter 
skattereformen. I juni la Regjeringen fram en stortingsmelding om bolig
taksering og prinsipper for boligbeskatning. 

I perioden er arbeidet mot økonomisk kriminalitet videreført bl .a. gjennom 
framleggelse av revidert handlingsplan i februar 1 995 . De gode resultatene av 
Aksjon mot svart arbeid har gjort at ak janen ble forlenget til utgangen av 

1 996. 

INNTEKTSPOLITIKKEN 

Regjeringens inntektspolitikk tar utgangspunkt i Solidaritet alternativet. 
Gjennom en nasjonal strategi for økt sysselsetting ble det lagt et grunnlag for 
en pol itikk der arbeids løsheten skul le bekjempes og velferds taten sikres. Det 
inntektspolitiske samarbeidet har i denne ammenheng stått entralt for 
Regjeringen.  

Inntekt politikken har vært et  entralt e lement i sol idaritet alternativet, og har 
lagt grunnlaget for en praktisk solidaritet mel lom de om har arbeid og de om 
ikke har arbeid. 
Regjeringens inntektspolitikk har bedret konkurranseevnen og lagt grunn laget 
for økt y e lsetting. Lave renter, kombinert med at vi har maktet å holde 
prisstigningen under kontrol l ,  har ført til at selv moderate inntektsoppgjør har 
lagt grunnlaget for økt reallønn. Pri tigningen i 1 994 var på 1 ,4 %, den 
laveste siden 1 960. I 1 995 var pris tigningen på 2,4 % og i 1 996 regner vi med 
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en prisstigning på ca. 1 ,2 - 1 ,3 %.  Real lønnsveksten var i 1 994 1 ,3 %, i 1 995 
0,6 % og l igger an ti l å bli omlag 2,75 % i 1 996. 

Noe forenklet kan vi si at partene i arbeidsl ivet, i hele perioden, har hatt 
ansvaret for en forsvarlig gjennomføring av inntektsoppgjørene, mens 
Regjeringen har brukt budsjettene aktivt for å fremme sysselsettingen. 
Reduserte næringsoverføringer, satsing på utdanningstiltak, arbeidsmarkeds
ti ltak med mere, kombinert med forsvarl ige inntektsoppgjør, har lagt 
grunnlaget for en betydelig sysselsettingsvekst. 

Innenfor området inntektspolitikk og levekår har departementet flere 
prosjekter som ser på sammenhengen mel lom arbeidsmarkedet, inntekts
dannelse og levekår. Kunnskap om årsaker til ulik lønn mellom kvinner og 
menn, om sammenheng mellom arbeidsmarked og inntekt dannelse, og om 
lønnsutvikl ingen over livsløpet er en del av grunnlaget for å beskrive 
fordel ingen av økonomiske og andre levekårsgoder mellom ul ike befolknings

grupper. 

For regjeringen har l ikelønn og likelønn utvik l ing vært en viktig del av 
inntektspolitikken. Lønnsforskjellen mel lom kvinner og menn i staten ble klart 
mindre i perioden 1 987 - 1 994, både når vi tar hensyn til t i l l ing plassering og 
når vi ammenligner på tver av ti l l inger. Denne utviklingen har fort att i 
perioden juni 1 994 - november 1 996. Noe av årsakene til dette er at avtale
partene både i inntekt oppgjøret i 1 994, 1 995 og 1 996 la en likelønnsføring ti l 
grunn - kvinnene skulle få større andel av lønnsmidlene enn prorata for
delingen mellom menn og kvinner skulle til i. I 1 995 kulle kvinnene i forhold 
ti l antall kvinner i taten hatt 42% av midlene i oppgjøret ved ju tering -
forhandl ingene, resu ltatet ble at kvinnene fikk omlag 52� av midlene. 

Regjeringen legger stor vekt på at den felle for tåel en om l igger ti l grunn 

for det inntektspolitiske amarbeidet føres videre. Samtidig bør ol idaritet -
alternativet utvikle videre med forpliktende amhandling på nye felter mellom 
arbeidsgivere, de ansatte og taten. 
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ARBEIDSMARKEDSPOLITIKKEN 

Regjeringens arbeidsmarkedspolitikk har som overordnet mål å ørge for et 
effektivt fungerende arbeid marked, hvor ledige jobber be ette raskt og 
effektivt uten at lønns- og kostnad pre oppstår. For å oppnå dette har 
Regjeringen satset på en godt utbygd arbeidsmarkedsetat, som kan tilby et 
bredt spekter av arbeidsmarked tiltak, informasjon, veiledning og formidlings
ti ltak. Etaten har I.  halvår 1 996 nådd målsettingen om formidl ing til 3/4 av 
alle de direkte t i lmeldte sti l l ingene. Dette er en resultatforbedring ammen
l ignet med samme periode i fjor. 

Arbeidsmarkedstiltak 

Ungdom og langtidsledige er særlig høyt prioritert ved inntak på de ordinære 
arbeidsmarkedstiltakene. Arbeid ledig ungdom under 20 år som tår uten 
arbeid e l ler utdanning skal t i lby arbeid markedstiltak (ungdom garantien). 
I 2.  halvår 1 995 ble det satt i verk økt atsing på ungdom i alderen 20-24 år, 
om innebærer at de som har vært uten jobb, arbeidsmarked ti ltak el ler 

utdanning i 6 måneder skal ti lby arbeid markedsti ltak. Arbeid ledige om 
nærmer seg slutten av dagpengeperioden etter å ha mottatt dagpenger i 
80 uker, skal få ti lbud om arbeid el ler ti ltak. 

For ungdomsgruppen er Praksisplass med fadderordning et ærlig aktuelt  
arbeidsmarkedsti ltak. Jobbklubb ti lbys ledige for å bidra til å målrette jobb
søkingen og øke mulighetene for ordinært arbeid. Mange langtid ledige har lav 
el ler manglende utdanning og spredt yrkespraksis. AMO (Arbeid markeds
opplæring) er det viktigste virkemiddelet arbeidsmarkedsetaten har for å gi 
denne gruppen økt kompetanse. Syssel ettingsti ltaket KAJA (Kompetanse, 
arbeidstrening og jobbskaping for arbeid ledige) er og å et viktig tiltak for 
denne gruppen for bl .a. å sikre at arbeidsevnen opprettholde . 

Attføringsområdet 

I norsk arbeidsmarkedspolitikk atse det nå betydelig på attføring. I 
Attføringsmeldingen ble det presentert en samlet lang iktig trategi for å 
hindre utstøtning og utestenging av yrke hemmede fra ordinært arbeidsl iv. 
Velferdsmeldingen understreker at denne strategien skal videreføres . Hoved
budskapet er prioritering av arbeidsl inja: Det betyr at virkemidler og velferds-
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ordninger - enkeltvis og samlet - skal utformes, dimensjoneres og tilrettelegges 
sl ik at de støtter opp under målet om arbeid til alle. 

Ansvaret for den yrkesmessige attføringen er nå samlet i arbeidsmarkedsetaten 
sl ik at attføringsarbeidet er koblet opp mot det vanl ige formidlings- og 
kvalifiseringsarbeidet for ordinær arbeidskraft som etaten utfører. Personer 
med yrkeshemminger får nå tjenester fra samme etat som øvrige arbeids
søkere, i tråd med prinsippet om normalisering og integrering. 

Arbeidsli nja skal være et førstevalg, men trygd er et selvsagt legitimt alternativ 
for personer som ikke er i stand til å ta inntektsgivende arbeid. I tråd med 
arbeidsl inja har arbeidsmarkedsetaten trappet opp innsatsen overfor yrkes
hemmede de senere år. Fra 1 .  kvartal 1 994 til I. kvartal 1 996 økte antal l 
registrerte yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetaten med 9 000 personer til 
54 600. Samtidig som tilstrømmingen av personer med yrkeshemminger 
vokste, blant annet som følge av samlingen av ansvaret for yrkesrettet attfø
ring, klarte etaten å gi en større andel av de yrkeshemmede tilbud om tiltak . I 
1 .  kvartal 1 996 deltok 23 pst flere yrkeshemmede på ti ltak enn i tilsvarende 
periode i 1 994. Om lag 80 pst av de yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens 
registre fikk i I .kvartal 1 996 tilbud om ti ltak. 

Yrkeshemmede skal i størst mulig grad attføres til ordinært arbeidsliv. Fra 
1 994 til 1 995 økte andelen utskrevet fra attføring t i l  en aktiv lø ning med i 
overkant av 6 prosentpoeng til 43 p t. Utskrivninger til ordinært arbeid, en 
kombinasjon av arbeid og trygd, ordinær utdanning samt å bli regi trert om 
formidlingsklar vurderes som aktive løsninger. Det var særlig andelen 
utskrevet til arbeid som økte. Attføring skal forsøkes for al le grupper av 
yrke hemmede, også de med svake muligheter. Det vil derfor alltid være noen 
som ikke lykkes. 

NÆRINGSPOLITIKKEN 

Regjeringen etablerte i 1 993 et bredt ammensatt «Forum for verdiskapning», 
der representanter for hovedorganisasjonene i arbeidslivet, eierinteres er, 
finansinstitusjoner og forskningsinstitusjoner deltar sammen med berørte 
statsråder. Forumet ledes av statsministeren. 

76 



Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har vært i drift siden 
1 .  januar 1 993. SND gir en bedre samordning og dermed også en effektivi
sering av det statlige virkemiddelapparatet i næringspolitikken. Fondet har fått 
nye virkemidler til disposisjon - blant annet en egenkapitalordning som kan 
benyttes t i l  aksjeinvesteringer. I 1 995 så en arbeidsgruppe på en mere effektiv 
organisering av SNDs regionale apparat. En rekke fylker har eller er nå i ferd 

med å opprette lokale SND-kontor i en prøveperiode. Fiskarbanken vi l  
0 1 .0 1 .97 bl i  innlemmet i SND. SND vi l  da også ha et  finansielt tilbud t i l  
fiskeriflåten . 

I april 1 992 opprettet Regjeringen Etablerertelefonen i Narvik, for å skape 
større oversikt over de offentlige ordningene som etablerere møter. I eptember 
1 994 ble t i lbudet utvidet med to nye l injer - Bedriftstelefonen og Europa
telefonen. Disse tre grønne l injene inngår i det som samlet kal les Narvik
telefonene. S iden 1 992 har mer enn 1 5 .000 innringere vært i kontakt med 
tjenesten. 

Fra 1 .  januar 1 994 har Norge gjennom EØS-avtalen vært en del av det felles 
indre markedet mellom EU- og EFTA-landene. Dette har påvi rket nærings
politikken på en rekke områder. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet t i l  å 
etterleve et fel les regelverk for statsstøtte. Det er også innført vi e prosedyrer 
for melding og rapportering av offentl ig støtte. 

I oppfølgingen av EØS-avtalen har Regjeringen gjennomført en rekke ti ltak for 
å gjøre EØS-regelverket for offentl ige anskaffelser kjent for offentl ige etater 
og næri ngsli vet, sl ik at de skal kunne utnytte markedet offensivt. Det nye 
regelverket har resultert i at konkurransedyktige norske bedrifter i større grad 
enn tidligere har oppnådd kontrakter i andre deler av landet, samt lavere priser 
for offentlige innkjøpere. Norsk næringsliv har også oppnådd flere eksport
kontrakter. 

Nærings- og energidepartementet, Eksportrådet, NHO, bransjeorganisasjoner 
og Euro-Info har hatt et samarbeid for å timulere norske bedrifter til eksport 
mot offent l ige markeder i EØS-området ytterligere. 

Fra 1 .  januar 1 995 vi l  også skipsbygging være omfattet av EØS-avtalen. I 1 994 
ble det i regi av OECD ferdigforhandlet an avtale om avvikling av skips
støtten. Avtalen skulle trå i kraft fra I. januar 1 996. Men pr. september 1 996 
er avtalen ikke ratifisert i alle land. 
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Arbeidet med standardisering er en viktig del av det økonomiske samarbeidet i 
Europa. I 1 994 ble Norsk EDIPRO etablert. De siste årene har Direktoratet for 
måleteknikk blitt ti lført økte ressurser. Etaten får nytt bygg i 1 996. 

Regjeringen har lagt fram et forslag til lov om erverv av næringsvirksomhet. 

Denne loven vil modernisere og ruste opp konsesjonsregelverket for 
bedriftsovertakelser, og gi myndighetene bedre styring med oppkjøp av norske 
bedrifter. Samtidig blir de ansattes rettigheter styrket. 
Næringslovutvalget har fremmet en rekke fors lag til forenklinger i nærings
lovgivningen. Blant annet er etableringsloven opphevet. Det er også foreslått 
ti ltak for å redusere saksbehandlingstiden i forvaltningen . 

Næringslovutvalget har gjennomgått hotel l-loven og foreslått at den erstattes 
med en serveringslov som blant annet skal forebygge økonomisk kriminalitet i 
restaurantnæringen. 

For å redusere næringslivets oppgaveplikter ti l det offentl ige vil det bli etablert 
et Oppgavepliktregister med tilhørende samordningsinstans l .  juli  1 997 . 

Norsk næringsl iv består først og fremst av små og mellomstore bedrifter. For å 
gjøre det enklere å etablere og drive denne typen bedrifter, anbefalte 
Selvigutvalget i sin innstil l ing av l .  mars 1 996, å ti lpasse aksjelovgivningen. 
Regjeringen vil legge fram en proposisjon om to aksjelover, hvorav den ene 
skal ta særlige hensyn til små og mellomstore bedrifters behov. 

Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri opplever endringer i sine 
rammebetingelser. I 1 994 la Regjeringen fram et program for støtte til 
omsti l l ingstiltak i denne industrien med en ramme på totalt 900 mil l ioner 
kroner. Tiitakene skal rettes inn mot lønn omhet og syssel etting. Det skal 
også legges vekt på distriktshensyn . 

Det er av overordnet betydning at alle statlige virkemidler og res ur er i mat
og ernæringspol itikken organiseres me t mul ig effektivt. En NOU om effektiv 
matsikkerhet (Næringslovutvalget), levert i juli 1 996, foreslår derfor at fem 
sentrale næringsmiddel lover erstatte av  en  lov og at organisering av ti lsynet 
med næringsmidlene effektiviseres. 

Dekkfabrikken Viking-Askim ble nedlagt fordi det ikke var mulig å få inn nye 
eiere. I 1 992 ble det bevilget 70 mil l ioner kroner til et personalsel kap, for å 
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bygge opp kompetanse og lette mul ighetene for overgang til annet arbeid. Det 
ble også sti lt 50 mil l ioner kroner ti l di po i jan for sel kapet VBU Bedrift -
utvikl ing for å bidra til nye arbeidsplas er i Askim. 

I Sør-Varanger har Stortinget sti lt ialt 400 mil l ioner kroner til rådighet for 
omsti l l ing, og for å skape nye arbeidsplasser. Avviklingen av pellets
produksjonen ved A/S Sydvaranger vil innebære at bemanningen reduseres fra 
670 i 1 99 1  til ca. 200 i 1 996. Innen års kiftet 1 994/95 vil det være etablert i alt 
1 20 nye statlige arbeidsplas er, der Trygdeetatens innkreving entral utgjør 
I 05 arbeidsplasser. For å få igang ny virksomhet i regionen, ble Omsti l l ings
ti lskuddet til Sør-Varanger 1 996 økt med 30 mil l .  kroner. Det ble videre 
opprettet et eget Investering fond for Nordvest-Russland under SNO. Fondet 
er på 1 80 mil l .  kroner og ble operativt i 1 996.Totalt regner Regjeringen med at 
private og tatlige arbeidspla er som er reali ert el ler vedtatt realisert v i l  gi 
ca. 250 arbeidsplasser i Sør-Varanger. 

Omsti l l ingen og nedtrappingen ved Norsk Jernverk i Mo i Rana førte til behov 
for å etablere nye arbeidsplasser. En bevi lgning på 500 mill ioner kroner ble 
sti lt ti l  d i  posisjon i 1 988. Målet var ca. 2800 - 3000 nye arbeidsplasser, 
inkludert de resterende arbeid pla ene i stålproduk janen og Rana Gruber. 
Omsti l l i ngene er nå inne i en avslutningsfase og målene er i hoved ak nådd. 
Ved utgangen av 1 993 var det etablert 2700 arbeidspla er, inkludert de 
resterende i stålproduksjonen og Rana Gruber. 

NOU fors lag til minerallov ble levert i august 1 996. Regjeringen vil fremme 
en ny felle minerallov som vil gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. 
Loven vil også bli tilpasset dagens behov, blant annet ved å legge bedre til 
rette for leting og utvinning av indu trimineraler, samtidig om hensynet ti l  
miljøet ivaretas. 

I mai 1 995 nedsatte Regjeringen et utvalg (Henriksen utvalget) for å vurdere 
næringspol itikken . Utvalgets innsti l l ing, fremlagt i augu t 1 996, kal vurderes 
i forbindelse med utarbeidet en av langtidsprogrammet for perioden 1 998-
200 1 .  
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LANDBRUKSPOLITIKKEN 

Arbeidet med å gjøre norsk landbruk mer robust og konkurransedyktig har 
fortsatt de to siste årene. Overføringene er i stadig sterkere grad kanal isert ti l 
produksjoner og områder der landbruket spil ler en entra[ rolle for yssel
setting og bosetting. Norsk matproduksjon er i dag høyere enn noen gang, og 
det er mer dyrka jord som holdes i hevd enn noen gang etter krigen. 

Kornprisen er redusert, noe som igjen har ført ti l lavere kostnader i kjøtt
produksjonen. I kornproduksjonen er yrkesutøverne gjeme yssel att i annet 
arbeid og landbruket spiller dermed mindre rolle for sysselsettingen. 

Det er fortsatt overproduksjon på enkelte områder i landbruket. Det gjelder 
særlig innenfor melkeproduksjonen. Den er sterkt regulert med kvotesystemet 
og toprisordningen. Det er innført et ystem med omfordel ing av kvoter 
innenfor regioner slik at distriktsprofi len i melkeproduksjonen kan opprett
holdes. 

EØS-avtalen gir rom for økt eksport på visse grønt-produkter. Landbruket er i 
ferd med å ta i bruk disse mul ighetene. 

I til legg t i l  at distriktslandbruket og heltid bruket er prioritert i perioden har en 
satset betydel ig på å sette kval itet i fokus. En rekke tiltak og og aktiviteter er 
iverksatt for å få til et kvalitet produkt fra jord t i l  bord. En konkurran e
strategi i hele produksjonskjeden fra jord til bord er utviklet for å fremme 

norsk kvalitetsproduksjon av matvarer. Det norske kjøkken er i ferd med å bli 
et begrep. 

Det er lagt opp til mer direkte tøtteordninger om oppfordrer til mindre 
inten iv og mer miljøvennlig drift. Dette vektlegger og å terkere fe lle ka
pets intere er og et allsidig og variert kul turland kap. Bevi lgningene t i l  
økologisk landbruk er økt. 

Arbeidet med matsikkerhet er terkt opprioritert de i te åra. Det bruke mer 
ressur er på kontrolltiltak enn noen gang. Norge har ført forhandlinger med 
EU om en utvidelse av EØS-avtalen på det veterinære området for å ikre 
nor ke eksportinteres er. Dette vil bli fulgt opp av en inten ivert kontrol l  både 
av norsk og importert mat. Utvide! en av EØS-avtalen vil bli behandlet av 
Stortinget i løpet av de nærme te måneder. 
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I skogbruket har avvirkningen i perioden vært høg og næringen gir verdifullt 
råstoff t i l  en av fastlands-Norges viktigste eksportnæringer. Skogens mi ljø
messige betydning blir t i l lagt stadig mer vekt. 

I reindriftspolitikken er målet en økonomisk og miljømessig bærekraftig 
næring. Reintallet har gått ned i perioden .  Det arbeides kontinuerlig med å 
bedre bærekraften i reindriftsnæringen. Regjeringen fikk ti lslutning av 
Stortinget ti l  en ny reindrifts lov som skal sikre utvikl ingen av reindrifts
næringen, og som har gitt nye virkemidler for å øke bærekraften. 

I norsk næringsmiddelindustri er det iverk att et investerings- og kompetanse
program som har gjort næringen mer konkurran edyktig. I meierisektoren er 
monopolet opphevet og det blir lagt til rette for konkurranse. 
WTO-avtalen avløste Gatt-avtalen fra 1 . 1 .95 . Det innebar at en gikk over fra 
et mengdebasert t i l  et tol lbasert importvern. WTO-avtalen forutsetter større 
konkurranse på matvaremarkedet og åpnere varehandel .  

Arbeidet med å utvikle nye arbeid pla er på i og i ti lknytn ing ti l landbruket 
har vært høyt prioritert. Det er særlig lagt vekt på å bidra til at det etableres 
nye arbeidsplasser for kvinner og ungdom. Bygdeutviklingsmidlene (BU
midlene) er holdt på et høyt nivå, og har bidratt t i l  at det er skapt flere tusen 
nye arbeidsplasser på bygdene, samtidig som allerede eksisterende arbeids
plasser b l ir sikret. 

FISKERIPOLITIKKEN 

Regjeringen har lagt frem, og fått behandlet i Stortinget en melding om 
havbrukspol itikken for årene fremover. Her har Regjeringen bl.a fått ti lslut
ning t i l  å etablere et 4-årig utviklingsprogram for nye oppdrettsarter (kveite, 
kamskjell, blåskjell), og for etablering av produsentorganisasjoner i oppdretts
næringen for å bidra t i l  en stabilisering av pris og kvantum på vårt hoved
marked, EU. Regjeringen har i perioden også innført produksjonsbegrensende 
tiltak, bl .a i form av forkvote, for å unngå at produksjonen overstiger hva som 
er mulig å få omsatt til kostnadsdekkende priser, og dermed unngå reaksjoner 

fra EU mot norsk oppdrettsnæring. 
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Regjeringen har i perioden åpnet opp for ungefangst av ikke-diende unger i 
selfangsten.  Fangst av unger er den me t korrekte høsting av sel-bestandene 
biologisk sett. Det er også gjennomført en nytt telleprogram for vågehval, og 
vi har fått internasjonal til slutning i IWC vitenskapskomite for et nytt 
bestandsestimat på vågehval som gir høyere kvoter. 

For å sikre en mer effektiv og lønn om fiskeflåte som er i stand til å fornye seg 
selv og gi tilfredssti l lende lønnsvilkår for fiskere, har myndighetene innført en 
sammenslåingsadgang for fartøy med kon es joner i ringnotfisket, for fartøy 
med konsesjon for reketrål ved Grønland, og for fartøy med konsesjon for trål 
etter torsk . Spesielt for sammenslåingsadgangen i torsketråltlåten, er det lagt 
sterke føringer ut fra distrikts- og regionalpolitiske hen yn som sikrer denne 
flåtens leveranser til landindustrien. Dette er viktig for at sysselsetting og 
bosetting kan opprettholdes. 

I beretningsperioden er det lagt vekt på videreføring av en god forvaltni ng av 
den meget store bestanden av norsk vårgytende ild. Denne si ldestammen har 
nå en utbredelse som omfatter også andre lands soner og internasjonalt 
farvann,  og Regjeringen har lagt vekt på å få i gang en god forhandlings
prosess med Russland, Færøyene, Island og EU. For 1996 har Norge sammen 
med Island, Færøyene og Russland klart å finne frem til en løsning om 
motvirker en uheldig overbeskatning av den nor k vårgytende si ldestammen. 

Etter folkeav temningen om EU, har det vært prioritert å forhandle frem be t 
mulige ordninger for tollfrie kvoter av fi k og fi keprodukter med bakgrunn i 
de frihandelsmarkeder man tapte da Sverige, Fin land og Østerrike ble medlem 
av EU. Norsk fiskeeksports intere er vi a vi EU's gren ekontroll vil bl i  
ivaretatt gjennom forhandlingene om utvide! e av EØS-avtalen på det 
veterinære område. 

I 1 995 og 1 996 har det vært en stadig økning av rammen og midler for finansi
ering av ombygging og nybygging av fi kefartøyer. Det har i beretnings
perioden og å blitt t i lført offentlige midler til fi keindu trien via SND til 
utvikling av nettverksprogrammer, for både å tyrke den marked rettede 
profilen og muligheten for produktutvikl ing og nytenking, amt til å inve tere i 
mer moderne fiskeindustrianlegg. I 1 996 er det og å tilført pesiel le midler 
rettet mot Finnmark. 
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Etter en historisk lav kvote innenfor torskesektoren i J 990, med derpå 
følgende stramme regu leringer for kystfi keflåten, har det i økende grad i 
beretningsperioden blitt lagt vekt på et stadig friere fiske for kystfiskeflåten, 
for både å kunne få lavere kostnader i fisket, og samtidig åpne for utnytting av 
de fortrinn regioner som bor nærmest denne ressursen kan ha. 

I forhandlinger med EU er det lagt stor vekt på å komme i gang med sam
arbeidet om hvordan man kan forbedre forvaltnings- og kontrollregimet i 
Nordsjøbassenget med sikte på et høyere årl ig utbytte fra dette økosystemet. 

Regjeringen har prioritert samarbeidet med andre kyststater i de internasjonale 
bestrebelsene i FN på å få til et regelverk for ansvarlig fiske i internasjonalt 
havområde utenfor de økonomiske soner. Regjeringen har lagt frem for 
Stortinget, og fått vedtatt, en ratifisering både av FNs havrettstraktat (som 
hjemler lov om 200 mils økonomiske soner), og FNs konvensjon om fiske på 
vandrende og migrerende bestander. 

Det har vært lagt sterk vekt på å videreutvikle det meget gode samarbeidet 
mel lom Norge og Russland når det gjelder fiskeriforvaltning og kontrol lti ltak i 
Barentshavet. Norge og Russland har i denne sammenheng løpende diskutert 
mul igheter for å kunne komme frem til en løsning på det uregulerte fisket som 
hovedsakel ig bedrives fra islandsk side i smutthullet i Barentshavet, uten at det 

så langt er oppnådd noe resultat. 

Det er i perioden tatt initiativ til en gjennomgang av konsesjonsregelverket for 
fiske etter torsk med trål, for fiske med ringnot, for fiske med reketrål og for 
fiske med nordsjøtrål . Hensikten med en slik regelverkgjennomgang er å sikre 
at man har en effektiv og moderne havfiskeflåte som er tilpasset den inter
nasjonale utvikling, krav ti l produkter, og samspil l  med industrien på land . 

Det er også trukket i gang en diskusjon i næringen om strukturtiltak i den 
tradisjonelle kystfiskeflåten for å sikre mer robuste og lønnsomme kyst
fiskefartøy som kan være med å tøtte opp under hovedtrekkene i bosett ings
mønsteret. Det er også gjennomført ti ltak som skal styrke sjøsamenes mul ig
heter for å kombinere fiske med annen næringsvirksomhet. 

Det er i perioden satt økt fokus på kystsoneforvaltn ing. Det har i løpet av de 
siste årene b litt mer og mer tydelig at konkurransen om arealene i kystsonen 

øker. 
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Det er derfor satt inn økt innsats både i forhold til kystsoneplanlegging som 
utføres av kommunene med hjemmel i nplan- og bygningsloven, og i forhold 
til mi ljøvernmyndighetenes arbeid med vern av områder i kyst onen. 

MILJØPOLITIKKEN 

Forskningsstiftelsen NINA-NI KU ble etablert fra 1 .9.94. Forsknings
virksomheten hos Riksantikvaren ble da skilt ut og orgaisatorisk slått sammen 
med Norsk institutt for naturforskning. Stiftelsen er organisert i to enheter, en 
for naturforskning (NINA) og en for kulturminneforskning (NIKU). 

Organiseringen av samisk kulturminnevern trådte i kraft fra l .9 .94 og Samisk 
kulturminneråd fikk delegert myndighet etter kulturminneloven. Rådet fikk 
ti l lagt samme myndighet og oppgaver etter kulturminneloven for samisk 
kulturminnevern som fylkeskommunen har for det øvrige ku lturminnevernet. 
Riksantikvaren har fortsatt det øverste faglige ansvaret. 

Konvensjonen om vern av den arkeolog i ke kulturarven ble undertegnet av 
Norge i august 1 995 . Konvensjonen pålegger partene å be kytte den arkeo
logiske kulturarv ved et lovverk, gi retning linjer lik at arven blir tatt hen yn 
til i planleggingen og sørge for at utgravninger finansiere om en del av 
utbyggingsprosjeker. 

Den omfattende registreringen (Sefrakregi treringen) av bygninger i Norge fra 
perioden mellom 1 537 og 1 900 ble av luttet ved utgangen av 1 995 . 

Det nordiske World Heritage kontoret er etablert i 0 lo og ble åpnet 1 . 1 .96. 
Kontoret amordner de nordiske land oppfølging av UNESCO-kon ven jonen 
om bevaring av verden kultur- og naturarv. 

Av landets 28 stavkirker har 27 fått innbrudd - og brannalarm, amt ti lgang på 
slukkevann og -materiel l .  En komplett ikring av de gjenværende tavkirkene 
vi l  bli  gjennomført i løpet av 1 996. 

For å følge opp FN-konvensjonen og ikre det biologi k mangfoldet har ju 
departementer laget delplaner for ine områder. Den na jonale handling -
planen vi l  bli  pre entert i Storting melding om bærekraftig utvikling om 
planlegge framlagt våren 1 997. 
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Som første skritt i oppfølgingen av bestemmelsene om overføring av organis
mer mel lom land i konvensjonen om biologi k mangfold, er genteknologiloven 
(av 1 993) endret, slik at den også har hjemmelsgrunn lag for å regulere eksport 
av genmodifiserte organismer og etablering av virksomhet med frem ti l l ing og 
bruk av slike organismer i utlandet. Norge har dermed det nødvendige 
rettslige virkemiddel for ratifisering av en internasjonal «biosafetyprotokol l». 

Friluftsloven er modernisert og tilpasset den nye kommuneloven . Mer 
myndighet er lagt til kommunene. Endringene berører ikke al lemannsretten,  
men legger forholdene bedre tilrette for å ta vare på denne retten i framtiden .  
Det ble åpnet en ny  skjærgårdspark i Kristiandsand i 1 995, noe som betydde 
en tilvekst t i l  friluftfsområdene våre på nye ca. 4000 da. 

Staten har bidratt til «Fri luft pakke» for Stavanger - et fireårig program som 
bl.a. har resultert i 22 km. nye turveier. 

«Handl ingsprogrammet for fri luftsliv mot år 2000» er revidert. 

For å gi Stortinget ti lbakemelding om rovviltforvaltni ngen i forhold til 
Rovviltmeldinga fra 1 992, har regjeringen att i gang arbeid med en ny 
stortingsmelding om de tore rovdyrartene bjørn, jerv, ulv og gaupe. 

Det er i perioden juni 94 - eptember 96, vernet tilsammen 66 lokaliteter på 
tilsammen 80 km2 i henhold til naturvernloven. 62 av di e er naturre ervat, 
tre er landskapsvernområder og ett er fuglefredningsområde. 

Det er igangsatt et omfattende opplæring program i riktig bruk av plan- og 
bygningsloven der alle fylkene er aktive. Programmet av luttes i 1 997. 

Estetikk er nå tatt inn om et formål i plan- og bygning loven. Nytt rundskriv 
om revidering av plan- og bygningsloven i forhold til å ta estetsieke hen yn, er 
utarbeidet og vei leder blir sendt kommuner og fylker i 1 997. 

Mi ljøbyprogrammet, om regjeringen har tøttet økonomi k, er ferdig 
organisert og alle byene har politisk vedtatt handling programmer. 

Nye lovbestemmmelser om kon ekvensutredninger (KU) av store utbyggings
saker i .h .t. plan- og bygnigsloven, i samsvar med EU-direktivet, ble vedtatt i 
Stotinget i 1 995 . Nye forskrifter vil foreligge i løpet hø ten.  
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Et fireårig utvikl ingsprogram for fylkesplanlegging i samarbeid med alle 
fylkeskommunene og KS er avsluttet og rapportert. 
Stortingsmelding om kl imapolitikken ble lagt fram for tortinget i 1 995 . 

Meldingen skisserer tiltak på området. 

Det er etablert et Kompetansenettverk i miljøvernforval tni ngen som skal 
bygge opp under den miljørettede bistanden regjeringen legger opp til . 

Det er etablert et indre kystoppsyn for oppsyn, kontroll og ak jon i kyst
områdene. Kystoppsynet v i l  bestå av bl .a. fartøy og mannskap og ha oppgaver 
på flere områder. For miljøvernet vil det spesielt ha betydning ved akutte 
oljeutslipp og for oppsyn på naturområdet. 

Norge har i 1 995 ratifisert den nye OSPAR konvensjonen om beskyttelse av 
det marine miljøet i det Nordøstl ige Atlanterhav. 

Det er innført et nytt kjemikalieregime. 

Gjennom EØS-avtalen er Norge med på EU arbeid med forebyggende regel
verk på kjemiekalieområdet. I løpet av perioden er det innført nye 
forebyggende regler sl ik at regelverket nå utgjør et effektivt beskyttelse -
apparat mot kjemiske helse- og miljøfarer. 

Alle eksisterende kjemiske stoffer på markedet er registrert og kal gjennom
gås for helse- og mi ljøfare. Hensikten er å få en bedre overi ikt over risikoer 
knyttet til helse- og miljøskadelige kjemikalier og derved forebygge kader. 
Al le nye kjemi ke skal testes og vurdere for hel e- og mi ljøfare før de tas i 
bruk. Dette kravet vil øke kunn kapen ho myndigheter og brukere, og hindre 
at nye stoffer med alvorlige hel e- og miljøvirkninger tas i bruk. 

I 1 995/96 iverk atte alle EØS-land den frivi l l ige ordningen for miljø
registrering av industribedrifter kallt EMAS (EMAS-Eco-Mnagment and 
Audit Schem). Bedriften må forplikte eg til en løpende forbedring av egen 
miljøsituasjon. 

Ve tfjorden Avløpsselskap (VEAS) har de i te årene fått i overkant av 
250 millioner av Stortinget til å gjennomføre tore ren etiltak. De har bl.a. 
bygget ni trogenrensetrinn og er dermed en tor bidrag yter til å få ned 
nitrogenutslippet i indre 0 lofjord. 
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Det ble i januar 1 995 fastsatt en for krift for avløps lam. Kravene i for kriften 
medfører at råslam omdanne til et attraktivt gjød el- og jordforbedrings
middel, og sikrer at miljø- og helseme sige forhold ivaretas på en best mulig 
måte. 

Høsten 1 995 ble det inngått avtaler mel lom Miljøverndepartementet og 
næringslivet som vil sikre mellom 60 og 80% innsamling og gjenvinning av 
embal lasje av kartong, brunt papir, plast og metal l .  De nye ordningene vi l  
komme i ti l legg t i l  eller forbedre aJlerede eksisterende retursystemer. 

Norge foreslo i 1 995 en endring av FN's  konvensjon om gren ekryssende 
transport av farl ig avfall (Baselkonvensjonen). Endringsforslaget gikk ut på 
innføring av totalt forbud mot eksport av farlig avfall fra OECD-landene til 
resten av verden .  Det norske for laget ble en temmig vedtatt av 90 land. 

Det delvis staseide selskapet Norsk Avfallshandtering AS (NOAH) har beslut
tet å etablere et nasjonalt forbehandlingsanlegg for organi k spe ialavfall i 
Brevik. Etter forbehandling i dette anlegget vil avfallet forbrennes i Norcems 
ementovner i Brevik. Dette innebærer at Norge nå har en lø ning som sikrer 

et fullstendig tilbud om behandling av aJle typer organi k spesialavfall i 

Norge. 

ARBEIDSMILJØ- OG SIKKERHET 

Regjeringen har utarbeidet og vil fremme mange saker som sikrer et godt 
arbeidsmiljø. 

Det er innført regler om kriftlig arbeid avtale og endringer i arbeid miljø
lovens regler om masseoppsigelse. 

Arbeidsmiljøloven er endret etter den før te amlete gjennomgangen av loven 
siden den ble vedtatt i 1 977. Endringene gir bedre perm i jon rettigheter for 
småbarnsforeldre, utvider de till itsvalgtes myndighet når det gjelder 
arbeidstidsbestemmelsene og tyrker sti l l ing vernet for arbeidstakere på 

vesentlige områder som fortrinnsrett, midlertidig ansette! e og usaklig 
oppsigelse I bruk av kontraktører. 
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Det er innført en lov om allmenngjøring av bestemme) er i tariffavtale om 
europeiske samarbeidsutvalg m. v. Loven sikrer arbeidstakerne en rett t i l  å bli 
informert og konsultert om viktige saker i større internasjonale foretak. Det 
skal opprettes egne samarbeidsutvalg for dette formål. 

Det er foretatt en vurdering av reglene om vern av barn og unge på arbeids
markedet. Denne vurderingen er bl.a. foretatt på bakgrunn av forpl iktelser etter 
EØS-avtalen, og det er funnet grunn til å foreslå enkelte endringer i loven for å 
sikre at barn og unge ikke blir utsatt for en arbeidsbelastning som ikke er 
tilpasset deres alder el ler muligheter ti l å få et fu llt utbytte av sin skolegang. 
Det tas sikte på å fremme forslag til enkelte endringer. 

Det er i 1 995 gjennomført en omfattende evaluering av internkontrollreformen 
som vil  bl i  fulgt opp med flere ti ltak for å få alle virksomhetene ti l  å ta i bruk 
internkontrol l .  Blant annet vi l  ny revidert forskrift tre i kraft fra 1 .  januar 1 997. 

Forskriften pålegger alle virksomheter å sette i verk rutiner og tiltak om sikrer 
systematisk oppfølging av myndighetene krav ti l helse, miljø og sikkerhet. 

Det er innført en lov om allmenngjøring av tariffavtaler m. v. for å sikre uten
landske arbeidstakere lønns- og arbeidsvi lkår som er likeverdige med de vi lkår 
norske arbeidstakere har. 

Det er foretatt en bred evaluering av lønnsgarantiordningen etter 
omleggingene som ble gjennomført i 1 992. Det vil bli fremlagt fort ag t i l  
enkelte justeringer. 

KOMMUNALFORVALTNINGEN 

Stortinget vedtok den 20.06.96 et nytt inntekt ystem. Reviderte ko tnad -
nøkler fanger på en bedre måte opp varia joner i kommunene og 
fyl ke kommunenes utgiftsbehov. Endringene bidrar til at kommuner og fylke -
kommuner uavhengig av land del kan gi l ikeverdige tjenestetilbud til ine 
innbyggere. 

Endringene medfører også at kommunene og fylkeskommunene ikre økte 
minsteinntekter gjennom heving av min teinntekt gren en . Samtidig styrke 
kommunenes ansvar for eget inntektsgrunnlag ved at min teinntekt -
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kommunene får beholde en andel av økte skatteinn·ekter som følge av 
nyetableringer el ler økt effektivitet i katteinnfordringen. 

Endringene i kostnadsnøklene kunne til sagt redusert inntektsnivå for en del 
små kommuner i distriktene. I disse kommunene er imidlertid et godt utbygd 
kommunalt tjenestetilbud av tor betydning for ysselsetting og bosetting. Det 
er derfor innført et nytt regionaltilskudd til små distriktskommuner. 

Nord-Norgetilskuddet vil bli videreført på dagens nivå og med dagens 
fordelingskriterier. For at ingen kommuner skal få store endringer fra år til år, 
er det innført en overgangsordning på 5 år. 

Etter at den nye loven om styringssy ternet i kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) trådte i kraft fra 1 . 1 .93, har Regjeringen - etter Stortingets 
retningslinjer - arbeidet videre med å tilpasse annet lov- og regelverk til den 
nye kommuneloven. I Ot . prp. nr. 59 ( 1 992-93) la Regjeringen fram forslag til 
en rekke lovendringer med sikte på å fjerne unødige bindinger på kommune
sektorens muligheter til å organisere sin virk omhet ut fra lokale behov og 
forutsetninger. Fra 1 . 1 .94 ble sålede en rekke bestemmelser om obligatoriske 
organer og administrative inn til l inger opphevet. 

BOLIGPOLITIKKEN 

Husbankens rolle som et sentralt virkemiddel i den so iale boligpol itikken er 
ytterligere styrket i 1 996. Bevi lgningen på flere ti lskuddspo ter er øket. 
Viktige utfordringer som etableringsproblematikken er møtt med en betydel ig 
styrking av bol igtilskuddet. Et av hovedmålene for omleggingen av Hu banken 
i 1 996 var nettopp å lette etableri ng problemene på boligmarkedet. 
Omleggingen av Husbanken rentevilkår og sub idieprofi l fra I. januar 1 996 

innebærer at Husbanken nå ti lbyr fa t eller flytende rente . Det er utarbeidet 
overgangsordninger for låntakere med lån som har vært gitt på pe iel le vilkår. 
Fastrenten i 2. halvår 1 996 er på 6,4 % og den flytende renten i 4. kvartal 1 996 
er 5,  1 %. Dette er vært konkurransedyktige renter. Omleggingen av 
Husbankens virkemidler betyr at de fordelingspolitiske målsettingene i bolig
polit ikken er styrket. 
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Husbanken har administrert en gjelds- og tilskuddsordning for rehabiliterte 
byfornyede borettslag. Til dette formål er det totalt brukt 5 1 2  mill  kr. I t i l legg 
har Husbanken gjennom sine virkemidler gitt hjelp til låntakere med betalings
problemer. 

Regelverket til Husbankens bostøtteordning ble videreført uforandret i 1 996. 
Det ble bevi lget 720 mil l  kroner til ordn ingen. På grunn av stor etterspørselen 
ble det gitt en ti l leggsbevi lgning på I 00 mill kroner. Samlet utbetaling av 
bostøtte i 1 996 ser derved ut til å bli 820 mill kroner. 

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosial- og helsedepartementet og 
Kommunal- og arbeidsdepartementet har utarbeidet et for lag til samordning 
av Sosial- og helsedeparte- mentets botilskuddsordning og Husbankens 
bostøtteordning. Arbeidsgrupperapporten er ute på høring høsten 1 996. Det tas 
s ikte på å iverksette en samordning fra 1 . 1  1 997. 

Regjeringen har fortsatt satsingen på byfornyelsen og økt til skuddet til 
1 28 mill kr (fra 30 mill kr i 1 993).Fra 1 996 er det også etablert et eget bolig
kvalitetstilskudd med en ramme på I 00 mil l .  kr. 

En ny ti lskuddsordning i Husbanken stimulerer til etablering av flere omsorg -
boliger og sykehjemsplasser. Ti lskuddet kan også gi til omgjøring av 
flersengs- ti l  enerom i sykehjem. Hu banken har gitt til kudd ti l  
ca 1 800 omsorgsboliger og ca 700 sykehjemsplasser pr år iden ordningen ble 
etablert i 1 994. 

Stortinget vedtok i 1 995 endringer i plan- og bygning loven, etter for lag fra 
Regjeringen, med noen mindre til legg i I 996. Formålet med endringene er å 
sikre kvaliteten på det som bygge gjennom bl.a. klarere an var regler, mer 
effektiv kontroll og godkjenning av utøvere, bl.a. med et entralt organ og 
register for sl ik godkjenning. For krifter til loven har vært ute på høring. 

Regjeringen fremmet for Stortinget i I 996 forslag om ny lov om eier ek joner, 
om kal regulere forholdet mel lom bl .a. boligsameiere. 
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BARN OG UNGE 

Ved årsskiftet 1 993/94 hadde 1 90.060 barn plass i barnehage - eller var i 
barnehagetilbud for 6-åringer i skolens lokaler. Ved årsskiftet 1 995/96 var 
tal let økt t i l  2 1 6.900 barn. (Barnekullene var på samme tidspunkt 
425.300 barn). Pr. juni 1 996 var 220.000 barn i barnehage eller hadde ti lbud 
for 6-åringer. 

Det er vedtatt ny lov om barnehager (virkning fra 0 1 .01 .96) hvor det bl.a. 
kreves pol itiattest for å få arbeid i barnehage. Dessuten er det innført ramme
plan for barnehager fra samme tidspunkt. 

Det er igangsatt et utviklingsprogram for barnehagene som omfatter 
50 kommuner. Utviklingsprogrammet kal bl.a. gjøre for øk med ul ike 
organiseringsformer i barnehagene. 

Den offentl ige utredningen «Pappa kom hjem» er ferdigstilt . Denne følges opp 
i departementet bl.a. med hensyn til å styrke l ikesti l l ingen mel lom mor og far 
med mål om at begge foreldre skal likesti l les i omsorgen for barn. 

Den offentl ige utredningen om «Offentl ige overføringer ti l barnefami l iene» er 
sendt på høring - høringsfri t 27. I 0.96 

Det er en markant økning av fedres uttak av fødselspenger i forbindelse med 
fedrekvoten (2-3% i 1 993 - 75 % i 1 995). 

Tidskontoordningen ble utvidet i 1 996, lik at også elvstendig næring dri
vende nå omfattes av ordningen. 

Fødselspermisjon for flerbarn fødsler ble utvidet med 4 uker fra 1 996. 

Permisjon ved adopsjon ble utvidet med 3 uker i 1 996. 

Utbyggingen av fami lievernkontorene ble fullført i 1 994. Det er nå 62 kontorer 
fordelt på 3 1  kirkelige og 3 1  offentl ige . Høsten-96 fremmes Ot.prp. om 
famil ievernet for Stortinget, hvor det bl .a. foreslås å lovfeste familievernet og 
at fy lkeskommunen skal ha det administrative an varet for alle 62 kontorene. 
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Forslag t i l  endring av barneloven ble endt på høring i 1 995, i løpet av høsten 
1 996 vi l  et høringsnotat om ny bidragsordning bli endt til høringsinstansene. 
Det er etablert en forskningsgruppe om vold og mobbing og bevilget penger til 
barn- og ungdoms eget arbeid mot vold og mobbing. 

Utgitt vei leder (Rundskriv Q-9/95) om tverretatlig samarbeid som gjelder 
seksuelle overgrep mot barn. 

Igangsatt evalueringsarbeid av barneverntjenesteloven. 
Stortingsmelding om barnevern er oversendt Stortinget. 

Stortingsprp. om statsrefusjonsordningen for ensl ige mindreårige flyktninger. 

Stortingsprp. om samtykke ti l ratifikasjon av konvensjon om vern av barn og 
samarbeid ved internasjonale adopsjoner. 

Informasjonskampanje; «Et åpnere barnevern» 

FORSKNING 

For den offentlige finansierte forskningen er dis se områdene prioritert: 
* Grunnforskning i naturvitenskaplige, teknologiske og 

* 

* 

* 

humanistiske fag 
Forskerrekruttering og for kerutdanning 
Næringsrettet forskning 
Mi ljøvernsforskning, herunder polarforskning 

Det er gjennomført organi atori ke reformer om omfatter de utenrik politiske 
og sosialpolit iske forskningsin tiuttene i 0 lo-regionen. Hen ikten har vært å 
skape større enheter, for dermed å ikre mer lagkraftige instituttmiljøer. 

Norge deltar i EU 4. rammeprogram for for kning gjennom EØS-avtalen . De 
før te øknad rundene under rammeprogrammet vi er at nor ke miljøer hevder 
eg godt i konkurransen om prosjektmidler. Ordningen med indu trielle 

for knings- og utviklingskontrakter tartet opp i 1 994 for å øke for kning -
innsat en i næringslivet. Ordningen kal tyrke må og mel lom tore bedrifter 
rol le som underleverandører. En evaluering av regjeringens miljøteknologi
satsing viser at det er oppnådd gode indu trielle re ultater. 
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Satsingen v i l  bl i  videreført og koplet mer direkte mot regjeringens k l ima- og 
miljøpol itikk. I august 1 996 la Henriksen-utvalget, nedsatt av regjeringen i mai 
1 995, fram en rapport om hvordan skape en helhetlig næringspolitikk. For å 
kartlegge og vurdere innovasjonsaktiviteten i næringslivet, særl ig bedriftenes 
forskning- og utviklingsaktiviteter, satte nærings- og energidepartementet ned 
et eget underutvalg (lnnovasjonsutvalget) som kom med innspill til Henriksen
utvalget i februar 1 996. 

UTDANNING 

Grunnskolereformen er vedtatt i Stortinget. Reformen vil virke fra skoleåret 
1 997-98. Det er utarbeidet nye læreplaner for hele den I 0-årige grunnskolen. 
Et nytt fag - kristendomskunnskap med rel igions- og l ivssynsoritentering - er 
innført i grunnskolen. 

Arbeidet med Reform- 94 er videreført. Rammevilkårene for reformen er nå på 
plass. Det er ferdigstilt i ca 350 læreplaner. Arbeidet med å fremskaffe lærl in
ger har hatt høyeste prioritet i perioden . 

Det er gjennomført åpning av de historisk-filosofiske, matematisk
naturvitenskaplige og de samfunnsvitenskaplige fakultetene ved de fire 
univerisitetene. Økningen i antallet studieplasser har fortsatt. Det er nå over 
1 70000 personer i høyere utdanning. Det er utarbeidet en handlingsplan for 
førskolelærerutdanningen . 

En ny felles lov for universiteter og høgskoler er iverk att. Arbeidet med et 
fel les Norgesnett for all høyere utdanning er videreført. De regionale høg
skolene er slått sammen til 26 statlige høg koler fra august 1 994. 

Tidl igere Universitetet i Trondheim er gjort om til Norges Teknisk 
Naturvitenskaplige Univer itetet (NTNU) 

Lov om organisering av velferd er revidert. Den nye loven heter lov om 
studentsamskipnader. 

Det er igangsatt et omfattenede arbeide med revisjon av lærerutdanningene. 
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Det er arbeidet med omorganisering av de kunstfaglige utdanningene i Oslo, 
Bergen og Trondheim. 

Et arbeid med en reform om voksenopplæring og etter, -og videreutdanning er 
igangsatt. 

Studiefinansieringen : Stipendet er økt fra 22% til 26%. Renten på studielånene 
er kraftig redusert. Fra l .  l 0.96 ligger renta på 6% ofr lån yngre enn 7 år og 
6,5 % for eldre lån. 

Det arbeide med en reform av den samlede opplæriNgslovgivningen. Til 
grunn for arbeidet l igger en offentlig utredning NOU 1 995 : 1 8 . 

KULTURPOLITIKKEN 

Som ledd i oppfølgingen av den nye ansvarsdelingen mellom forvaltnings
nivåene på kultursektoren, er vedtektsendringer og styreoppnevninger 
gjennomført for en rekke institusjoner. 

På grunnlag av gjennomført utrednings- og analysearbeid er Rik pol itisk 
historisk senter på Eidsvoll og Ivar Aasen-tunet i Hovedbygda nå under 
prosjektering. Begge prosjektene vil bli ferdigstilt i løpet av en to-års periode. 

Det er utarbeidet en nasjonal plan for formidling av bil ledkunst og kunst
håndverk. Den viktigste oppfølgingen av denne planen har vært arbeidet med 
etablering av Riksutsti l l inger som egen in titu jon, fra I .  sept. 1 996. Et annet 
sentralt e lement har vært opprette! e av fire till inger om utsti l l ing -
koordinatorer som bindeledd mel lom regionene og Rik ut ti l l inger. 

På grunnlag av departementets for lag vedtok Stortinget i mar i år å 
samlokali ere de tre riksinstitu jonene Rik teatret, Rik kon ertene og 
Riksutst i l l inger på Nedre Foss i 0 lo. Nye lokaler for formålet vil kunne ta 
bruk i løpet av 1 999. 

Som oppfølging av Kulturmeldingen er det utarbeidet en egen vei leder for 
estetikk i tatlige bygg og anlegg. Denne veilederen er endt ut ti l alle statlige 
byggherrer. 
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Høsten 1 995 besluttet EUs kulturministre at Bergen skul le bli Europei k 
kulturby i år 2000, sammen med 8 andre byer. På grunnlag av en egen 
proposisjon hadde Stortinget gitt til sagn om 36 mil l .  kroner ti l gjennomføring 
av u like kulturtiltak i jubileumsåret, dersom Bergen ble valgt. 

Første fa e i arbeidet med et grafisk de ignprogram for departementene er nå 
avsluttet. Formålet med arbeidet er å utvikle en helhetlig grafisk profi l for 
departementene og for regjeringens dokumenter ti l Stortinget. Regjeringen 
sluttet seg i jul i  i år til det forel iggende fors laget. Implementering og vider 
oppfølging vil skje høsten 1 996 og våren 1 997. 
Som et ledd i styrkingen av al lmennkringkastingen er Norsk rik kringkasting 
bl itt omorganisert fra stiftelse til stat ak jeselskap fra april 1 996. I til legg er 
det opprettet en til leggskanal for NRK-fjernsynet. Kanalen tartet sine 
sendinger 3 1 .  august 1 996. Det er også opprettet et eget el skap eid av Norsk 
rikskringkasting AS og Telenor AS som skal stå for anlegg og drift av 
kringkastingssendere og overføringslinjer. 

Stortinget har behandlet to meldinger om nærkringka ting virk omhet som har 
lagt grunnlag for strukturendringer på området. Blant annet er kon esjons
områdene endret. Nye konsesjoner for lokalfjernsyn ble tildelt i januar 1 996. 
Nye kon esjoner for nærradio ti ldeles høsten 1 996. 
Et offentlig oppnevnt utvalg har utredet prinsipie l le og prakti ke spørsmål 
knyttet ti l  en ordning med medieombud. Utvalget har vurdert om et medie
ombud kan medvirke til å styrke det medieetiske arbeidet i Norge og forholdet 
mel lom et medieombud og de eksisterende medieetiske in titu jonene. 

Fi lmens Hus ble offisielt åpnet 24. april 1 996. Samlokali ering av de statlige 
fi lminstitusjonene vil medvirke til større fleksibilitet, effektivitet og styrking 
av det filmfaglige miljøet og er et ledd i Regjeringen inn at for å styrke 
norsk fi lmproduksjon. 

Det er opprettet et Almennkringkasting råd . Rådet har om oppgave å vurdere 
om programvirksomheten i NRK, TV2 og P4 Radio Hele Norge er i samsvar 
med konsesjonsvilkårene og de overordnede målsettinger om Stortinget har 
lagt ti l grunn for NRKs virksomhet. 

Våren 1 995 ble Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene lansert. 
Barn og unge er en prioritert gruppe i den treårige planen . Regjeringen har 
fulgt opp handlingsplanen gjennom en rekke ti ltak. Etter initiativ fra den 
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norske og danske statsministeren, har nordmenn tilknyttet kabelanlegg siden 
vinteren 1 995 hatt muligheten for å se de danske fjernsynskanalene Danmark 
Radio og TV2. 

Følgende viktige saker på mediefeltet er under arbeid, men ikke sluttført 
pr. september 1 996: 

Regjeringen vil legge frem et forslag til en lov om eierskap i mediene som 
innebbærer at det vi l  bli opprettet et t i lsynsorgan med fu l lmakter til å gripe inn 
overfor eierkonsentrasjon som truer ytringsfrihetene, informasjonsfriheten og 
mangfoldet i mediene. 

Det arbeides med revisjon av lov om fil m  og videogram. Det er nødvendig 
med endringer i loven som følge av den teknologiske utvikli ngen. 

Det har i perioden vært foretatt omfattende endringer i lov om opphavsrett ti l 
åndsverk mv. De endringene som er gjort, utvikler videre det nordi ke 
systemet som i stor grad sikrer at den som kaper et åndsverk, kan ta hånd om 
sine økonomiske interesser på en måte som gir grunnlag for å fortsette skaper
virksomheten. Teknologisk utvikl ing og ti lpasning ti l EØS har ført til at det 
arbeides med ytterligere revisjon av loven. 

For å sikre tilfredsstil lende styring med ti lskuddene t i l  idrett anlegg i 
kommunene er det fra 1 995 stilt krav om kommunale delplaner for tildeling av 
spillemidler til anlegg i kommunene. Det er utviklet et sentralt anleggsregister 
som kan nyttes av offentlige brukere ved planlegging og prioritering av idrett -
anlegg. 

Som en oppfølging av idrettsmeldingen har Norge idrett forbund bl itt ti ldelt 
øremerkede midler til bl .a. tiltak for barn og unge, kvinner og 
antidopinsarbeid. Midler til storbyti ltak har bl itt tilt ti l di po isjon for idrett -
aktiviteter, med sikte på at idrett organi a jonene kan legge til rette tiltak for 
innvandrere. 
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HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN 

Det er lagt fram en Stortingsmelding om mål og virkemidler for en bedre 
helsetjeneste . (Samarbeid og styring St. meld. nr. 50 ( 1 993/94)). I meldingen 
ble det g itt en bred gjennomgang av Regjeringens strategi for tyrking av et 
solidarisk offent lig helsevesen. Sentralt var fremhevelsen av behov for styrket 
samarbeid om sykehustjenester på tvers av fy lkesgrenser. Regjeringen varslet 
b lant annet at den vil fremme forslag til "Lov om pa ientrettigheter", som bl.a. 
skal gi pasienter rett t i l  å velge sykehus innen egen hel eregion, el ler i 
nabofylke(r). Regjeringen vil også fremme ny "Lov om spe ialisthelse
tjenesten". Hovedtrekkene i Hel emeldingen fikk amlet til lutning fra 
Stortingsflertal let. 

Som en oppfølging av Helsemeldingen er det satt igang arbeid med regionale 
helseplaner i samtlige 5 helseregioner. 

Regjeringen fremmet i 1 995 "Stortingsmelding om erfaringer med lov om 
svangerskapsavbrudd". Der ble fores lått å videreføre kvinnen rett til abort 
fram t i l  1 2 . svangerskapsuke. Dette fikk ti lslutning fra Stortingets flertal l .  

Regjeringen har i forslag ti l  stat budsjett både for 1 995 og 1 996 foreslått å øke 
bevi lgningene til helseformål .  For å innfri ventetidsgarantien er øremerket 
tilskudd til økt pasientbehandling tyrket. Øremerkede tilskudd til p ykiatri er 
styrket, og det er fra og med 1 995 innført eget øremerket til skudd for tyrking 
av tiltak innen p ykisk hel evern i kommunene. 

Regjeringen har fremmet Storting melding om "Ventetidsgarantien -
finansiering og kriterier" ( 1 995-96). Der foreslås ny, 3 måneder vente
tidsgaranti for pasienter med alvorlige l idel er. Regjeringen fore lår innføring 
av en "Vurderingsgaranti", som gir pasienter rett til vurdering fra sykehus 
innen 30 v irkedager etter at henvisning fra primærlege er gitt. "Vurderings
garantien" imøtekommer pasientens behov for rask avklaring av diagnose og 
behandl ingsopplegg. 

For å øke pasientbehandlingen og redu ere ventetider, har Regjeringen 
foreslått innføring av nytt, innsat basert finan iering y tem for omatiske 
sykehus. Med systemet vil det bli gitt refusjon pr. innlagte pa ient. 
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Det er nedsatt et offentlig utvalg (Lønning Il), for å gjennomgå prioriteringer i 
helsepolit ikken.  Det er nedsatt et eget utvalg som utreder intern organisering i 

sykehus. 

Stortinget har behandlet Regjeringens Velferdsmelding og gitt sin ti lslutning 

til hovedpunktene i denne. Velferdsmeldingen innebærer en befesting av 
arbeidslinja. Dette innebærer bl.a. bedre muligheter for å kombinere arbeid og 
trygd, endringer i stønadsordningene for eneforsørgere, bedre samarbeid 
mel lom arbeidsmarkedsetat, trygdeetat og kommunens helse- og sosialtjeneste 
og styrket satsi ng på rehabil itering. 

Den særskilte satsingen på tiltak for de eldste eldre er videreført og styrket. 
Dette gjelder b l .a oppstartingsti lskuddet for omsorgsboliger og sykehjems
plasser og tilskuddet for ombygging fra flersengs- til ensengsrom. I til legg er 
det etablert et ti lskudd t i l  kommuner som har etablert et heldøgns pleie- og 
omsorgsti lbud. 

Det arbeides også med forskrifter som skal sikre god kval itet på pleie- og 
omsorgstjenestene. 

For å styrke tilbudet ti l mennesker med funksjonshemminger er det bl.a. 
innført en ordning med person lige assistenter. Det er også etablert en 
tilskuddsordning for å få unge funksjonshemmede ut av aldersinstitusjoner. 

Gjennom ansvarsreformen for mennesker med psykisk utvikling hemming 

dukket det opp problemer med hensyn til bruk av tvang. Det er nå vedtatt en 
lov for å redusere og regulere tvangsbruken overfor denne gruppen. 

Regjeringen har lagt fram en propo isjon om revisjon av alkoholloven . 
Proposisjonen i nnebærer en fort att restriktiv alkoholpolitikk hvor pris og 
tilgjengelighet er sentrale virkemidler. Videre foreslås det bl.a. en tyrking av 
kontrol len med omsetningen av alkohol og styrket innsat mot ulovlig 
omsetning. 

Det arbeides med en stortingsmelding om narkotikapolitikken som kal bygge 
på tre hovedstolper: nye trender og forebyggingsstrategier, narkotikaproblemet 
som et internasjonalt problem og behandlingstilbudet for de tunge mi -
brukerne. Det er etablert et nasjonalt dokumentasjonssystem for 
behandlingsinstitusjonene i rusmiddelomsorgen.  Det skal tyrke mul igheten til 

98 



evaluering av de ul ike behandl ingsinstitusjonene, og dermed bidra t i l  å høyne 
kvaliteten på behandlingen. 

Dokumentasjonssenteret for voldsofre er etablert for å bidra ti l  økt kunnskap 
om denne gruppen. 

UTENRIKS- OG BISTANDSPOLITIKKEN 

Regjeringen har deltatt aktivt i arbeidet med å utforme en europeisk og trans
atlantisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som fanger opp de betydel ige 
endringer som har funnet sted i Europa i de seinere år. 

Norge har støttet den dyptgripende omforming NATO har gjennomgått for å 
kunne bidra til innpassing av østlandene i det euro-atlantiske sikkerhets
politiske samarbeid, hovedsakelig gjennom Det nordatlantiske samarbeidsråd 
(NACC) og Partnerskap for fred (PFP). 
Regjeringen har lagt vekt på å videreutvikle samarbeidet på tvers av de gamle 
blokkgrensene. Regjeringen har i praktisk pol itikk ønsket å vise at den kalde 
krigens s lutt gir nye mul igheter for folks hverdag. 

Gjennom Barentssamarbeidet har Regjeringen gitt et betydningsfullt  bidrag til 
dette arbeidet i nord. 

Barentssamarbeidet er også en viktig politisk ramme for støtten til reform
landene i øst gjennom Regjeringens Handl ingsprogram for Øst-Europa, som 
blant annet omfatter økonomisk støtte ti l næringsrettede prosjekter, demo
kratioppbygging og miljøarbeid på Kola. Miljø-planen mot atomforurensning 
har for årene 1 995 og 1 996 hatt en ramme på 230 mill. kr. 

Handl ingsplanen for Øst-Europa har også gjort det mulig for Norge å bidra 
aktivt til det regionale samarbeidet i Østersjøregionen. 

Regjeringen har støttet aktivt opp om internasjonale bestrebelser på å oppnå en 
fredelig løsning på konflikten i det tidligere Jugoslavia. En betydel ig norsk 
kontingent deltar i NATOs gjennomføringsstyrke, IFOR. Vår største satsing 
noen sinne på humanitært hjelpearbeid overfor flyktninger og internt fordrevne 
har kommet dette området ti l gode. I 1 995 beløp hjelpen seg til 400 mil l ioner 

kro rier. 
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Regjeringen har lagt stor vekt på arbeidet for fred, demokrati og menneske
rettigheter som del av vårt internasjonale engasjement. Fredsarbeid i krigs- og 
konfliktområder har hatt en sentral plass i Regjeringens arbeid. Regjeringen 
har opprettholdt sin sterke innsats i fredsarbeidet i M idtøsten. 

Regjeringen har vektlagt arbeidet med å gjøre FN til en handlekraftig organi
sasjon. De nordiske regjeringer har tatt initiativ ti l en nordisk handlingsplan 
for reform av FN på det økonomiske og sosiale området. Dette FN-prosjektet 
samordnes av Norge. 

Norge har opprettholdt sin ledende posisjon i internasjonalt bistandsarbeid. 
Afrika, sør for Sahara, er fortsatt det viktigste hovedsatsingsområdet. 

Regjeringen arbeider etter følgende hovedmålsetninger: 

* B idra t i l  å fremme fred, menneskerettigheter og demokrati 
* Bidra ti l  økonomisk og sosial utvikling for fattige land og 

folkegrupper 
* Bidra ti l  en forsvarlig forvaltning av jordas miljø og det 

biologiske mangfold 
* B idra ti l  å fremme rettigheter og muligheter for kvinner og menn 

på alle områder i samfunnet 
* Bidra t i l  å forebygge og l indre nød i forbindelse med konflikt 

situasjoner og naturkatastrofer. 

EUROPAPOLITIKKEN 

Norge bygger sitt forhold til EU på EØS-avtalen. For Norge er det av tør te 
betydning at EØS-samarbeidet kan videreføres mest mulig effektivt etter at 
Sverige, Finland og Østerrike ble EU-medlemmer. EØS-avtalen skal ivareta 
våre økonomiske interesser. Regjeringen har videre utnyttet EØS-avtalen sl ik 
at Norge kan delta aktivt også på områder om , utdanning, miljø og kultur. På 
regionalpolitikkens område foregår allerede et viktig samarbeid gjennom vår 
deltaking i INTERREG-opplegget.Det nordiske samarbeidet er bl itt viktig, 
også som en kanal til EU. Gjennom de nordiske lands tilknytning ti l EU har 
samarbeidet i Norden fått en ny giv. 
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SAMFERDSELSPOLITIKKEN 

Postverket gjennomfører store omsti l l inger i postnettet. Redusert kranke
trafikk ved postkontorene fører til et dramatisk fall i inntektene ved po t
kontorene. Samtidig gjør ny teknologi og endring i brukervaner det mulig å 
utføre posttjenestene på rimel igere måter. Omstil l ingene Postverket gjennom
fører vil gjøre det mulig å opprettholde et godt tjenestetilbud på dette området 
i alle deler av landet. Samtidig blir det gjennomført et arbeid for å forandre 
tilknyttningsformen til Postverket, for å gjøre virksomheten mer konkurranse
dyktig i et marked der stadig flere aktører melder seg på i kampen om de mest 
lønnsomme kundene. 

Omsti l l ingsarbeidet i Telenor har gitt Norge teletjenester om både kvalitets
messig og prismessig er blant de beste i verden. Telenor iste eneretter på 
taletelefoni og infrastruktur blir opphevet fra 1 . 1 . 1 998. Det er i forbinde! e 
med dette lagt vekt på å sikre at al le deler av landet får ta de l i en forventet 
framtidig prisreduksjon og en videreutvikl ing av tjenestetilbudet. 

Utbyggingen av infrastruktur for tran port har gitt et bedre og mer miljø
vennl ig tran portti lbud i al le deler av landet. Lavere tran portko tnader for 
næringslivet har vært med på å øke ys elsettingen. 

Veianlegg åpnet i 1 994 og 1 995 er beregnet å gi en reduksjon i transport
kostnadene på I 0,8 mi l l iarder kroner. Det er gjennomført en stor satsing på å 
forsterke veinettet ti l å tåle tyngre transporter. Ved utgangen av 1 996 vi l  det 
være ti l latt med I 0 tonn ak el trykk på 93 prosent av riksveinettet og på 
40 prosent av fylkesveinettet. 
Et nytt, overordnet styrings y tem for Statens Vegve en kal forbedre den 
politiske styringen, og i tørre grad vektlegge de store linjene i veipolitikken . 
Dette skjer bl .a. gjennom at Norsk Veg- og Vegtrafikkplan for ne te periode 
blir utarbeidet i et I 0-års per pektiv. 

Luftfarten på det innenlandske kortbanenettet er åpnet for konkurranse. For å 
ikre kvaliteten på disse tjenestene er det satt trenge krav til de om øn ker å 

operere på dette nettet. 

Utbyggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen er mer en halvveis, og 
utbyggingen følger planen både på ko tnadssiden og når det gjelder framdrift. 
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NSB er i nne i en kraftig omsti l l ing. Som for Postverket blir det arbeidet med 
en endring i ti lknytningsformen . Dette arbeidet bygger på Ko tøl-utvalgets 
innsti l l ing. Dette utvalget b le satt ned av Samarbeidskomiteen mellom LO og 
DNA 

Samtidig er det de tre siste årene investert mer enn 1 0  mill iarder kroner i NSB. 
I forbindelse med utbyggingen av ny hovedflyplass blir det investert nærmere 
omlag 7 mill iarder kroner i NSB Gardermobanen. 

Investeringene i trafikksikringsti ltak langs veinettet er økt. I perioden 
1 994- 1 996 vi l  det ved utgangen av året være bygget 297 kilometer ny gang- og 
sykkelvei .  Samtidig er standarden på d isse veiene økt gjennom at staten i 
1 995 overtok ansvaret for drift og vedlikehold. 
Det er gjennomført en opptrapping av satsingen på kollektivtrafikken, bl .a. 
gjennom spesielle bevilgninger til storbyene. 

Regjeringen fører en politikk for å utnytte de muligheter ny informa jons
teknologi gir, samtidig som en demmer opp for de uønskede virkningene . I 
tråd med dette er det i arbeid både et statssekretærutvalg og et regjeringsutvalg 
for IT. Politiske mål og tiltak er trukket opp i en rapport fra statssekretær

utvalget og denne rapporten skal ammen med høringsinn pi ll utgjøre grunn
laget for regjeringens IT-politikk . Tiltakene blir gjennomført i samarbeid med 
nærings- og arbeidsl iv. 

KRIMINALITET - ANDRE JUSTISSAKER 

Forebyggende arbeid er det aller viktigste for å redu ere kriminal iteten og 
kape et tryggere samfunn. Sat ingen på forebygging er øket, og har gitt 

re ultater. Justissektoren tar et tadig tørre an var for å bygge opp nettverk på 

tvers av profesjonsgrenser gjennom amarbeid mellom hjem, kole, o ial
vesen, barnevern, andre kommunale myndigheter, frivill ige organi a joner og 
pol iti . 

Regjeringens nasjonale forebyggingsprogram «Trygghet og nærhet i 
hverdagen» ble revidert i 1 995. Gjennomføringen er et arnarbeid mellom åtte 
departementer. Publikums trygghet og kampen mot vold kriminalitet på 
offentlig ted er prioritert, blant annet gjennom ær ki lte tiltak i entrum trøk 
i de stør te byene og ved at politiet gjennomfører uniformert patru ljering på 
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steder og t i l  tider hvor vold oftest forekommer. Dette arbeidet har gitt gode 
resultater i kampen mot vold i alle våre større byer. 

Arbeidet for å gjøre politiet mer ynlig og tilgjengelig fortsetter. De s iste fem 
årene er det opprettet over 1 800 nye sti l l inger innen politi- og len manns
etaten. 

Opptaket av elever ved Pol itihøgskolen ble i økt fra 250 i 1 995 til 384 i 1 996. 

Arbeidet med opprettelsen av en filial av Pol itihøgskolen i Bodø er godt i 
gang. 

I mai 1 995 holdt ju tisministeren en egen «voldsredgjørel e» i Stortinget -
hvor hun blant annet tok til orde for en skjerping av straffene for en del volds
forbrytelser. Det er også iverksatt særskilte tiltak mot mobbing, trakassering og 
vold i skolen. Det Kriminalitetsforebyggende råd har, i samarbeide med KUF, 
laget et egen undervisningsplan for alle grunnskolens trinn. 

Flere straffbare forhold oppklare , behandlingstiden i straffesaker er på vei 
ned . Det jobbes videre både med oppklari ngspro ent og saksbehandl ingstid. 

«To-instan behandlingen» i rettsapparatet for straffe aker ble innført fra 
1 .  august 1 995.  Reformen gir ti ltalte mul ighet t i l  å få prøvet kyldspørsmålet 
to ganger, og medfører en betydelig tyrking av rettssikkerheten. 
Soningskøen er avviklet. Det bygge 1 nytt fengsel på Ringerike, som skal 
åpnes i desember. 

Innsatsen mot narkotika er intensivert. Vi har hatt flere og tørre be lag av 
narkotika enn noen gang tidligere. Regjeringen arbeider for ytterligere å 
styrke og videreutvikle samarbeidet mel lom pol iti- og tolletaten i narkotika
saker. Innsat en mot bruk av nye typer narkotika, om «de igner-drugs» har 
vært prioritert. Dette synes så langt å ha gitt gode re u ltater og bidratt t i l  å 
hindre en spredning av mi bruket. 

Undersøkelses- og rapporteringsplikten ved mistanke om hvitvasking av 
penger er utvidet. Det er og å Økokrims adgang til å bruke informa jon fra 
blant annet banker i etterforskningen. 
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Å frata lovovertredere vinning fra straffbare handlinger er viktig for å komme 
profittmotivert kriminalitet til l ivs .  Et utvalg nedsatt av Justisdepartementet 
har foreslått en rekke ti ltak for å tyrke inndragning av utbytte fra straffbare 
handl inger. 

Innsatsen mot barnepornografi, seksuell utnyttelse av barn og såkalt barnesex
turisme er styrket. Grunn- og etterutdanningen ved Politi høgskolen er utvidet 
når det gjelder behandlingen av seksuel le overgrepssaker. Det er videre 
utviklet en spiss-kompetanse ved Kriminalpolitisentralen når det gjelder 
etterforskning av seksuel le overgrepssaker, etterretn ing innen barneporno og 
barnesex-turisme og opplæringsbistand overfor andre politidi trikter. 

Kriminalitetsofrenes sti l l ing er styrket ved en rekke lovendringer. Ofrene rett 
t i l  informasjon og innsyn i saksdokumentene er øket. Bistandsadvokat
ordningen er bygget ut. Ofrene har fått bedret sin erstatningsrettslige sti l l ing. 
Kompetansesenteret for voldsofferarbeid ble åpnet januar 1 996. 

Alle de nordiske landene har observatørstatus i Schengen-samarbeidet fra 
1 .  mai 1 996. For Norge er det av stor betydning at vi gjennom deltagelse i 
Schengen bevarer den nordiske passfri het, sikrer nordmenn tilgang til et større 
reisefrihetsområde i Europa, samt at vi får del i det tettere polit isamarbeidet i 
Schengen. Et styrket internasjonalt politisamarbeid er av entra) betydning for 
å oppnå fremgang i bekjempelsen av internasjonal kriminalitet. 

Det er nedsatt en kommisjon som kal utrede domstolene admini trative 
sti l l ing. 

Regjeringen har oppnevnt en ytring frihet kommi jan om blant annet kal 
vurdere en styrking av grunnlov vernet for ytring friheten. 

Et pro jekt om organi eringen av forbrukerrådene, nam mann funk janen og 
tevnevitnene er igangsatt. 

På bakgrunn av Regjeringen for lag vedtok Stortinget i juni 1 996 at det kul le 
settes i verk en forsøk ordning med utvidet mekl ing i i vi le rett aker, åkalt 
«rettsmekling». Dette vi l  gi mulighet til å få av luttet en ak med forlik på et 
tidligere tidspunkt og innebærer en effektivisering av aksforberedelsen. 
For øksordningen vil bli satt iverk om kort tid. 
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Det er igangsatt en toårig prøveordning som innebærer at promi llekjørere som 
tidl igere ble idømt ubetinget fengselsstraff, nå kan idømme bot og betinget 
dom med promilleprogram som særvilkår. 

Politiet har tatt i bruk utåndingsprøver om bevis i straffesaker om gjelder 
kjøring i alkoholpåvirket tilstand. 

INNVANDRINGS- OG FLYKTNINGEPOLITIKKEN 

Stortingsmelding nr. 1 7  ( 1 994/95) Om flyktningpolitikken ble behandlet av 
Stortinget i vårsesjonen 1 995. Behandl ingen viste at det er bred oppslutning 
om politikken som tar sikte på å gi be kyttelse til flest mulig innenfor gitte 
rammer, ti lbakevending i trygghet, forebygging og beskyttelse i nærområdene. 
Etter at det kom 1 2  876 asy l økere i 1 993, var det et stort antall flyktninger 
som skulle bosettes i kommunene i 1 994 og -95. Det ble bosatt 1 1  628 flykt
ninger og familiegjenforente med disse i ca. 280 kommuner i 1 994. Ti lsva
rende tall for 1 995 var 5 462 per oner. Det ble dermed bo att mer enn 
1 7  000 flyktninger disse to årene. Dette er omtrent like mange om det totalt 
ble bosatt i perioden 1 989 til 1 993. 

Norge har en treårig avtale ( 1 995-97) med UNHCR om mottak av til sammen 
3 000 overføringsflyktninger. I til legg varte regjeringen i 1 995 positivt på en 
nødappel l  fra Høykommissæren om å ta i mot 500 flyktninger ek tra fra det 
tidligere Jugoslavia. I 1 995 kom 1 59 1 overføringsflyktniger til Norge. Frem 
til august hadde det kommet 473 overføringsflyktninger i 1 996. 

Tilbakevending har stått sentralt i regjeringens flyktningpolitikk de iste to 
årene. Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for at flyktninger kan 
vende tilbake til hjemlandet når forholdene der er trygge. 
I 1 994 reiste 2 1 7  flyktninger ti lbake til sine hjemland, hvorav 144 til Chile og 
52 til Bosnia-Hercegovina. I 1 995 rei te 1 95 flyktninger, hvorav 1 40 bosniere 
og 44 chilenere. I løpet av de åtte før te månedene av 1 996 rei te 
623 flyktninger hjem, hvorav 580 bosniere. Totalt har omlag 800 bosniere 
vendt ti lbake til hjemlandet frem til begynnelsen av september 1 996. 

Regjeringen har tatt i bruk en rekke virkemidler for å fremme arbeidet mot 
rasisme og diskriminering av innvandrere . Etter initiativ fra tatsmini teren ble 
det i 1 993 att i gang en europeisk hand li ngsplan for bekjempelse av rasisme, 
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fremmedfrykt, antisemittisme og intoleranse. Som et ledd i oppfølgingen av 
dette, ble Ungdomskampanjen mot rasisme gjennomført i Norge i 1 994, med 
bred deltakelse fra de politiske ungdomsorganisasjonene. Arbeidet ble videre
ført gjennom «Ungdom mot rasisme - 95», som var den norske markeringen 
innenfor Europarådets store ungdomskampanje. 

Høsten 1 996 starter Forum for det flerkulturelle Norge sin møtevirksomhet. 
Kommunal- og arbeidsministeren ser Forumet som et redskap for å trekke med 
seg sentrale organisasjoner og institusjoner i en åpen diskusjon om sentrale 
problemsti l l inger knyttet til utvikl ingen av Norge som et flerkulturelt samfunn . 
På Forumets møter deltar blant annet arbeidsl ivets parter, trossamfunn, 
kulturliv, ungdom og media. 

Regjeringens handlingsplan for bedre bruk av innvandrerne kompetanse fra 
1 993 evalueres fortløpende, og i evalueringsrapporten fra våren 1 996 slås det 
fast at en styrket rekruttering av innvandrere til offentl ig og privat ektor 
fortsatt er satsningsområder. Et ledd i dette arbeidet er et framlagt forslag om å 
endre Arbeidsmiljølovens § SSA, s l ik at l ikebehandl ing sikres og arbeids
givere ved ansettelse ikke skal forskjell behandle søkerne på grunn av etnisk 

opprinnelse. 

Regjeringen satte høsten 1 995 igang arbeidet med en storting melding om 
nyere innvandring og utfordringer for Norge. Meldingen blir bredt anlagt og 
berører de fleste politikkområder. 

SAMEPOLITIKKEN 

Regjeringen har i tråd med sami ke øn ker, tatt initiativ til å tarte arbeid med 
en nordisk samekonvensjon . Fra 1 994 har ametingene i Norge, Sverige og 
Finland fått observatørstatus i Nordi k Råd. 

Regjeringen har siden 1 993 i verk att et om ti l l ing program for Indre Finnmark 
for å legge forholdene t i l  rette for en bedre og mer balan ert bruk av reinbeite
ressursene i Finnmark, og skape grunnlag for alternativ sy el  etting for de 
fami l ier som forlater reindriften. 

Det er et nært og godt samarbeid mel lom Sametinget og Regjeringen. Den 
fortsatte utvikling av Sametinget, både om folkevagt organ for den amiske 

1 06 



befolkning og som organ for myndighet utøvelse, er under kontinuerl ig 
utvikling.  

Sametingets årsmelding for 1 995 ble fremmet som stortingsmelding i august 
1 996. Regjeringen har igang att arbeidet med en ny prin ippmelding om norsk 
samepolitikk . Den vi l  bli fremmet våren 1 997. 

Regjeringen fremmer høsten 1 996 forslag om revisjon av enkelte paragrafer i 
Sameloven . Endringsforslagene bygger på de erfaringer man har gjort med 
loven etter at Sametinget har vært i funksjon i snart sju år. De omfatter også 
nødvendige lovendringer om følger opp Sametingets fors lag til endringer av 
valgreglene, samt enkelte andre be temmelser i Sameloven . 

FORVALTNINGSPOLITIKKEN 

En sterk offentlig forvaltning er et viktig redskap både for å bidra til økt l ikhet 
og en demokratisk utvikling. Regjeringen arbeider for å videreutvikle en 
offentlig forvaltning som er brukerorientert og kvalitetsbevis t, om er effektiv 
og omstil l ingsdyktig, som understøtter verdiskapingen i privat og offentlig 
sektor og som er pol i tisk tyrbar og godt ledet. 

Kravene til effektivitet og omstilling er er ikke et resultat av at effektivitet og 
omsti l l ing i seg selv er noen mål etting. Men en effektiv og omstil ling dyktig 
forvaltning kan gjøre det mulig å vri ressursbruken mot - og øke innsat en på -
høyt prioriterte områder. Utdanning, helse og miljø er stikkord i denne 
ammen heng. 

Gjennom brukerundersøket er har Regjeringen satt fokus på hvem brukerne er, 
hvordan de vurderer forval tni ngen og hva de mener må gjøre annerledes. 

I 1 994 lanserte Regjeringen brukerorienteringsprogrammet. Målet er at 
forvaltningen kontinuerlig skal bedre in ervice og kvalitet. Et uttrykk for 
brukerorientering er forsøket med de offentl ige servicekontorer (OSK) som ble 
initiert av Regjeringen i 1 992. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 1 996. Ved 
å samordne og «Samle» kommunale og statlige kontorer på tvers av ektorer, 
v i l le en oppnå at brukerne fikk bedre service og lettere ti lgjengelighet, at 
lokale tjenester ble opprettholdt, at en ikret likhet i tjenestetilbudet og at en 
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utnyttet ressursene bedre. Tanken var også at OSK kanskje kunne bidra t i l  å 
opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Forsøket evaluere høsten 1 996. 

I arbeidet med å forbedre forvaltningens effektivitet og servicenivå er utbyg
gingen av en offentlig infrastruktur for IT-bruk viktig. 

»Det skal legges til rette for at e lektronisk kommunikasjon blir en vanlig 
kommunikasjonsform innad i statlig forval tning. De blant publikum som 
ønsker det, skal kunne bruke elektronisk kommunika jon med statlig 
forvaltning». (Statssekretærutvalget for IT: «Den norske IT-veien. Bit for bit») 
Bruken av informasjonsteknologi spi l ler en stadig vikt igere rolle for forvalt
ningens oppgaveløsning. 

I denne forbindelse har Regjeringen etablert Statens regionale informasjons
nett - SRI - i mars 1 996. Ved hjelp av SRI kan de statlige virk omheter på 
regionalt p lan kommunisere med hverandre og med departementer og 
direktorater sentralt. SRI inngår som en del av en bredere oppbygging innen 
offentlig sektor for bruk av IT. På samme måte som den regionale statlige 
forvaltn ing er knyttet sammen i SRI, skal etatene i sentralforvaltningen utenom 
departementene knyttes ammen i statens sentrale informasjonsnett. (SSI) .  I 
til legg er det etablert et eget departementsnett. (DEPNETT). Gjennom di sse 
tre nettene, SRI, SSI og DEPNETT, har Regjeringen lagt ba i elementene i en 
mer enhet lig tverrsektoriell IT-infrastruktur for statsforvaltningen. Disse 
nettene omfatter nå ca. l 00 tatlige virksomheter med ti I sammen ca. I 0500 
ansatte. 

Av konkrete IT-løsninger har Regjeringen i ti l legg etablert en ba e for 
offentlig dokumentasjon og informa jon i orge, ODi . Denne fe l les e lektro
niske publikasjon fra Regjeringen, Stat mini teren, kontor og departementene 
er ti lgjengel ig for almenheten gjennom Internett. Her kan publikum få direkte 
adgang til offisielt fra tat råd, taler holdt av den politi, ke ledelse i 
departementene, pressemeldinger, statsrådenes redegjøreL er for Stort inget, 
NOU' er osv. ODIN ble Jan ert i augu t 1 995. De mange positi e ti lbake
meldinger på ODIN fra publikum, presse og forvaltning gjør at Regjeringen nå 
vurderer å etablere ODIN som en fa t tjene te fra I .  januar 1 997. 
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I t i llegg t i l  disse statlige ti ltak for å legge til rette for bruk av IT i forvaltningen 
pågår det et samarbeid mel lom kommunesektoren og taten for å utvikle fel les 
IT-strategier mellom stat og kommune -KOSTIT - i regi av Regjeringen og 
Kommunenes Sentralforbund. 

Regjeringens satsing på bruk av informasjonsteknologien i forvaltningen er 
også et uttrykk for Regjeringens arbeid for en sterk og oppegående offentlig 
sektor. Offentlig sektor må pille en aktiv rol le i IT -utvikl ingen, ikke bare i 
utvikl ingen av en effektiv og moderne forvaltning, men og å mer generelt i 
samfunnet. 

I august 1 994 utga Administra jon departementet heftet «Ti lknytning former 
for statlige virksomheter.» Bakgrunnen var den teknologiske og markeds
messige utvikling. De statlige virksomheter ble utsatt for en ti ltakende 
konkurranse. Dette medførte økt behov for organi asjonsformer og økonomisk 
handl ingsrom som gjorde de statlige virk omheter i stand til å møte 
konkurransen. Regjeringen måtte derfor sette arbeidet med tilknytningsformer 
høyt på dagsorden . Oppgaven en sto foran var å gi offentl ige virk omheter 
til strekkelig handlefrihet amtidig som en ivaretok de styring behov det 
offentlige hadde. Regjeringen sto overfor det professor Tore Grønlie har kalt 
«Statens evige di lemma». Løsningen på dette ble forskjellige tilknytnings
former som statsaksjeselskap - TELENOR -, statsforetak - Statsskog - og 
særlovselskap - Postbanken. 

Gjennom disse forvaltningsmessige grep blir grunnlaget lagt for at 
konkurranseutsatt offentlig virksomhet kan overleve i en ny teknologisk og 
markedsmessig situasjon. 

Omsti l l inger og endring av ti lknytningsformer er krevende prose ser der de 
ansattes trygghet og medvirkning tår entralt. Et viktig spør mål generelt i 
offentlig sektor, og spesielt ved omsti l l ing pro esser, er en per onalpolitikk 
om gir arbeidstakerne mul igheter for kompetanseutvikl ing. En annen 

avgjørende faktor er kvaliteten på !edel en i virksomheter under om ti l l ing. 
Regjeringen har derfor i hele perioden lagt stor vekt på å utvikle en personal
og ledelsespolitikk som tar utgangspunkt i at forvaltningen viktigste re surs er 

de ansatte. 
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Den teknologiske revolusjonen, internasjonal iseringen, framvek ten av det nye 
industrisamfunn vil få konsekvenser for vår sysselsettingspol itikk, vår 
utdanningspolitikk, for hele velferdssamfunnet. Regjeringen mener at det 
offentliges rol le i denne situasjonen både vil endre eg og bli sterkere. 
Videreutvikl ingen av velferdsstaten er ikke minst avhengig av at den 
offentl ige forvaltning klarer å fornye seg i takt med nye krav og behov. 
Regjeringen legger opp ti l  en forvaltningspolitikk om sikrer en lik utvikling. 

AKTUELT PERSPEKTIV 

Aktuelt Perspektiv har i siste toårsperiode arbeidet med å tabi l isere 
abonnementmassen etter den tore salg kampanjen som ble gjennomført av et 
privat telemarketingsfirma i 1 993 .  Resultatet har vært svært godt på kort sikt, 
men salgsmetodene synes å ha vært for agressive til å gi et varig re ultat. 

Godkjent netto opplag for 1 995 var 1 7 .723 eksemplarer. Omsetningen var på 
9 mi ll ioner kroner. Opplaget for 1 994 var på 22 .492 eksemplarer og 

omsetningen var 8,8 mi l l ioner kroner. 

Abonnementsverving har i toårsperioden vært utført av egen alg organisa jon 
med gjennomsnittlig seks elgere. I løpet av 1 996 skal Ro elotteriet gjennom
føre et prøveprosjekt for eventuel l  inngåel e av avtale. 

Aktuelt Perspektiv utkommer med 48 tabloidutgaver i året. I 1 995 ble det laget 
fem temautgaver hvorav tre i forbinde! e med valgkampen. En ble laget i 
tilknytning til presentasjonen av programråd laget og den ble di tribuert til 
alle partimedlemmer. For 1 996 kal fire utgaver distribuere på denne måten 
om et ledd i avisas markedsføring. En av di se utgavene utkom i magasin

format i ti lknytning til programdebatten. 

Pr. 30.06. 1 996 har avisa l O  ansatte på 8 sti ll inger. 1 ,5 sti ll ing er på alg/ 
abonnement. Ingrid Sagranden er kon ti tuert redaktør. 

Styret består av: Dag Terje Ander en, leder, Sissel By Ingvald en og Nina 
Han en, om er de ansatte repre entant. 

A-pres ens 0 loredaksjon -APOR - utfører idefram t i l l ingen og Aker hu 
Trykk - tidl igere Akershus Arbeiderpre e - trykker avi a. 
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DET NORSKE ARBEIDERPARTis 

LOTTERIVIRKSOMHET 

Lotterivirksomheten er organisert som en egen avdeling underlagt Det norske 
Arbeiderparti .  

Virksomheten holder t i l  ved Folkets Hus i Hunndalen, og  administrerer 
partiets landsomfattende lotteri, Ro elotteriet. Salget av loddene foretas 
gjennom telefonhenvendelser til partiets medlemmer, i hoved ak på kveldstid. 

Virksomheten består av: 

1994 

* 

* 

* 

Administrasjonen 
Salgsavdeling Hunndalen 
Salgsavdeling Lil lehammer 

Pr. 0 1 .07 . 1 994 var det tre ansatte ved administrasjonen, al le i hele sti l l inger. 
Ved hver av salgsavdelingene var det an att avdeling leder i hel t i l l ing, to 
gruppeledere samt ca 1 5  telefonselgere. Gruppelederne og telefon elgerne var 
ansatt på deltid. 

Fra 0 1 .07. 1 994 tok partikontoret sentralt over ansvaret for føringen av 
virksomhetens regnskap og lønnskjøringer. Dette ble tidligere gjort av et 
regnskapsfirma. 

Høsten 1 994 ble det foretatt en omorganisering av virksomheten. Man innså 
nødvendigheten av en bedre koordinering mel lom salgsavdel ingene, spesielt 
på det operative nivået. De to t i l l ingene som avdelingsleder ble er tatlet med 
en fel les salgsleder for begge avdel inger. Underlagt salgsleder ble en salgs
sekretær ansatt i halv sti l l ing. 

I 1 994 hadde virksomheten en om etning på i overkant av 1 3,5 mil l ioner 
kroner. Resultatet for 1 994 vi te et overskudd på i underkant av 3,7 mi l l ioner 

kroner. 
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1995 

En best mulig koordinering av salgsarbeidet, samt en kontinuerlig utvik l ings
prosess av telefonsalget gjennom et konstruktivt fokus på telefon
henvendelsenes innhold og hyppighet, satte et sterkt preg på 1 995. 

Lotteriet henvender seg kun til partimedlemmene. I lys av dette, og med tanke 
på Roselotteriet som en langsiktig inntektskilde for partiet, har det bl itt vekt
lagt å profilere lotteriet som det nå er, et medlemslotteri . Denne profi leringen i 
nært samspil l  med en kritisk gjennomgang av antall oppringninger ti l  det 
enkelte medlem pr. lotteriomgang og henvendelsenes form/ karakter, har hatt 
til hensikt å skape et best mul ig grunnlag for gode salgsinntekter i årene 
framover. 

For å lykkes med en s l ik strategi ovenfor en «ivrig» selger tab, ble intern 
markedsføring tatt ut som et satsningsområde. Kvalitativt ble det med dette 
satt fokus på selgernes holdninger og betraktningsmåte i forhold t i l  jobben sin. 
Selgernes resultater der og da, skul le samtidig sikre oss i å skape et grunnlag 
for framtidige gode resultater. Uansett salg el ler ikke, medlemmet skal 
oppfatte oppringningen som noe positivt. 

0 1 .06. 1 995 gikk salgssekretæren over i ny t i l l ing som salgs- og informasjons
sekretær underlagt administrasjonen. Arbeidet med den interne marked -
føringen ble ti ldelt salgs- og informasjonssekretæren som en hovedoppgave, i 
et nært samarbeid med daglig leder. 

I 1 995 hadde virksomheten en om etn ing på i overkant av 1 2  mill ioner kroner. 
Resultatet for 1 995 viste et over kudd på noe over 2.9 mill ioner kroner. 

1996 

En videreutvikl ing av den interne marked føringen, er et prioritert område 
og å i 1 996. Fra 0 1 .0 1 . 1 996 er alg - og informasjonssekretæren ansatt i hel 
t i l l ing. 

Lotterivirksomheten har i 1 996 færre gruppeledere og telefon elgere an att 
enn tidligere. Aktivitetsnivået opprettholde ved at dagen gruppeledere og 
selgere generelt jobber flere timer enn før. Ved å ha en mer tabil elger tab, 
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sikres kontinui teten og muligheten til å kape relasjoner mellom den enkelte 
selger og kundene/medlemmene. For å sikre en god rekruttering av selgere, er 
det fortsatt sentralt å ha to salgsavdelinger. I t i l legg til dette anse viktigheten 
av mindre salgsmiljøer med spesifikk oppfølging av den enkelte selger, samt at 
alle kjenner al le, som avgjørende for å skape et godt resultat. 

Pr. 30.06. 1 996 er det fire ansatte i hele sti l l inger i administrasjonen. Di se er 
daglig leder, kontorleder, kontorsekretær og salgs- og informasjonssekretær. 

Ved salgsavdelingen er følgende ansatt: 

* 

* 

* 

* 

* 

Salgsleder i hel sti l l ing med ansvar for begge salgsavdel inger. 

To gruppeledere som delvi turnerer på å jobbe ved begge salgs 
stedene. 
Elleve telefonselgere ved salgsavdelingen på Lil lehammer. 
Ni telefonselgere ved algsavdelingen i Hunndalen. 
En av gruppelederne amt to telefonselgere er ansatt i hele 
sti l l inger, de øvrige arbeider på deltid. 

ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKNING 

AUFS VISJON 

" Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig 
samfunn, hvor økologi settes foran økonomi, og menneskelige verdier foran 

materiell velstand. " 

AUF har i perioden videreført målarbeidet. Dette har gitt AUF en klar politisk 
profi l, og amtidig ført til at det organi atoriske arbeidet har hatt klarere 
prioriteringer. Landsmøtet i 1 994 vedtok fem hovedmål for AUF på områdene 
arbeid og utdanning, antirasisme, interna jonal olidaritet, miljø og organisa

sjon. 
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Arbeid og utdanning 

Mål : Arbeide for at alle under 25 år skal ha tilbud om trygt og meningsfylt 

arbeid, opplæring eller ha reell mulighet til å ta utdanning innenfor et mer 

rettferdig og bedre skolesystem. 
Dette har vært en hovedsak for AUF i landsmøteperioden. De to viktigste 
sakene har vært å utvide ungdomsgarantien opp til 25 år, og sørge for at 
universitetene igjen ble åpnet. Begge sakene har AUF fått gjennomslag for, og 
ledigheten blant ungdom har hatt en meget gledelig nedgang. Samtidig har et 
aktivt fagligpol itisk arbeid vært viktig for å bedre vilkårene til ungdom i 
arbeidslivet, og nå felles politiske mål . 

AUF har i perioden bygd ut et omfattende nettverk på de videregående 
skolene. Høsten 1 995 ble det gjennomført en underskriftsaksjon på koler over 
hele landet for å få vedtatt forsøksordninger med skolebokutleie på de videre
gående skolene. Det første "Skoletinget" ble arrangert høsten 1 996 med 
1 40 deltakere. Skoletinget samlet AUFere fra hele landet ti l kolering og 
motivering, og ga klar melding om AUF ine synspunkter på utdannings
politikk. Det gode arbeidet på skolene var medvirkende til at Arbeiderpartiet i 
valget 1 995 for første gang på I 0 år ble det tør te partiet i skolevalgene. 

Antirasisme 

Mål : Arbeide aktivt mot all form for rasisme og nynazisme. Øke forståelsen og 

toleransen mellom ulike religioner og kulturer. 

AUF har arbeidet både politi k og prakt i k for å nå dette målet. AUF har hatt 
flere antirasi me-kampanjer, og arbeidet aktivt mot fremmedfrykt og ra i me. 
Samtidig har det vært et viktig mål å øke rekrutteringen av ungdom med 
flerkulturel l  bakgrunn ti l  AUF. AUF har att ned et eget integrering utvalg 
om har ansvaret for dette, og vi har hatt en god rekruttering av ungdom med 

innvandrerbakgrunn i AUF. På land tyremøtet våren 1 996 ble det vedtatt et 
integreringspolitisk manifest. 

Internasjonal solidaritet 

Mål : Øke forståelsen for sammenhengen mellom vårt forbruk og fattigdommen 
i verden. Arbeide for demokrati og utjevning mellom fattige og rike gjennom 
politisk påvirkning og praktisk handling. 
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AUF har en meget stor internasjonal aktivitet. Dette omfatter både politisk 
arbeid, konkrete solidaritetsprosjekter og samarbeid med våre søster
organisasjoner. Vi har deltatt svært aktivt i de internasjonale organisasjonene 
vi er medlemmer av. R ita Ottervik, sekretær i AUF, er visepresident i IUSY 
( International Union of Socialist Youth), gjenvalgt for en ny periode på siste 
kongress. 

I t i l legg til Midtøsten har Bosnia og nordvest Russland vært våre viktigste 
områder. Vi har samarbeidet for å styrke våre søsterorganisasjoner i d isse 
landene. Hver sommer i perioden har vi også arrangert demokrati- og organisa
sjonskurs for våre søsterorganisasjoner i Øst- og Sentral Europa. AUFere har 
også deltatt som valgobservatører i Bosnia & Hercegovina og Albania. 

AUF har gjennom hele perioden jobbet aktivt med å påvirke politiske 
prosesser som har omhandlet fordel ing, utvikl ing og bistandsspørsmål .  Vi fikk 
gjennomslag for mange av våre synspunkter i bistandsmeldingen og stats
budsjettene. Det har også vært viktig for AUF at bistandsnivået er 
opprettholdt. 

Midtøsten har vært AUFs hovedsatsingsområde for perioden på praktisk 
internasjonalt arbeid. Målet har vært å øke kunnskapen om Midtøsten i AUF 
og kontakten med palestinsk ungdom. Samtidig har vi bidratt i oppbyggingen 
av en ungdomsorganisasjon innen Fateh. AUF har også vært med å arrangere 
fakkeltog både i forbindelse med fredsprisutdel ingen og også i forbindelse 
med Statsminister Yitzhak Rabins begravelse. 

Miljø 

Mål: Sette de globale og lokale miljøproblemene på dagsorden, og jobbe aktivt 

for en forståelse av dem slik at folk går til handling og at miljøvern blir 

overordnet i all politikk. 

Sentrale miljøsaker AUF har jobbet med i perioden har vært kampen mot 
bygging av norsk gasskraftverk, mindre forbruk og grønn skatt. Utfordringen 
har spesielt vært å finne måter å sette miljøti ltak ut i praktisk politikk .  Målset
tinger om et bedre miljø krever at vedtak som blir gjort i alle andre deler av 
samfunnet fattes i tråd med dette. En viktig del av arbeidet har vært skolering 
innad i AUF og oppfølging av Arbeiderpartiets miljøpolitikk. 
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Organisasjon 

Mål: Arbeide for flere, aktive og godt skolerte medlemmer i selvstendige 
lokallag, og økt lokalt politisk engasjement. Jobbe for Økt samarbeid mellom 

lokalt-, fylkes- og sentralt nivå, og styrke kulturarbeidet. 

AUFs medlemstall for 1 994 ble 7260 og for 1 995 endte tallet på 7596. 
Nyverving har vært høyt prioritert i perioden. AUFs lokallag har vært i hoved
fokus for al l  vår aktivitet på organisasjonssiden. Når aksjoner og aktiviteter 
planlegges er det med tanke på å få større aktivitet i lokal laga. Det er først og 
fremst fylkeslaga som har ansvaret for å støtte opp aktiviteten lokal, sentralt 
kan bare legge til rette for dette gjennom materiel l  og kampanjer. 

I denne perioden har skolering av ti l l itsvalgte hatt hovedprioritet. Vi har også 
gradvis styrket opplæringen av lokallagene ved å lage fire studiehefter på ulike 
tema, samt en organisa-sjonshåndbok. I ti l legg arrangeres det kurs på fylkes
nivå og sentralt n ivå. Ungdomssekretærene i hvert fylke er vårt v iktigste 
verktøy i det dagl ige arbeidet. 

Likestilling 

AUF har i en del år slitt med å få l ike t i l l ing i praksis, ærlig på fylke -
ledelsesnivå. I denne perioden er vi re ultater av et systematisk arbeid med 
skolering og rekruttering av jenter som har pågått noen år, og for første gang 
utgjør jenter over halvparten av fylke lag lederne. Det er ved av lutningen av 
perioden hele 1 3  fylkeslag om har jente som fylkeslag leder, noe om ann-
ynligvis er rekord for noen pol itisk ungdom organisasjon. Blant 

ungdomssekretærene har det også vært flertal l av jenter i korp et. AUF kan 
være stolt av å ha svært mange dyktige jenter som tillit valgte, noe om og å 
vi l  ette preg på politikken. 

PRAKSIS 

Praksis har i perioden utviklet seg til å bli en mer ren AUF-medlem avi . Det 
gjør avisa mer attraktiv  for AUFere og en god kanal for å bringe informasjon 
ut ti l hvert enkelt medlem. Prak i kommer ut regelme ig med 6 uker 
mellomrom. 
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VALGKAMP 

For første gang s iden 1 985 ble AUF vinneren blant ungdomsorganisasjonene. 
Med nesten 22.000 stemmer blant elevene var vi 6.000 stemmer foran neste 
parti . Arbeiderpartiet hadde foran valget totalt nominert nesten 
1 .000 ungdommer under 30 år på sine l ister foran valget. Valgresultatet ga 
AUF om lag 350 møtende representanter fordelt på 35 i fylkestingene, og 3 1 5  i 
kommunestyrene. Den gode ungdomsrepresentasjonen var en av de avgjørende 
grunnene ti l  at vi gjorde et så godt valg blant ungdom. 

ØKONOMI 

AUFs økonomi har bedret seg kraftig i løpet av de siste årene. Gjennom 
kraftige kostnadskutt og stram budsjettering har AUF selv klart å gå med flere 
mi ll ioner i overskudd. Dette har også skapt den tryggheten for at AUF nå har 
kontrol l  over sin egen økonomi for at LO skul le ettergi den gjelda de hadde 
garantert for i 1 99 1 .  Dermed har AUF i løpet av få år gått fra 1 2  mil l ioner i 
gjeld t i l  nå å være kvitt gje ldsbyrden. Det har gjort det mulig for AUF å 
opprette sin egen sekretærordning i alle fylker. Samtidig gir økonomien rom 
for større aktiviteter og kampanjer, noe som kommer hele bevegelsen til gode i 
form av flere dyktige og skolerte medlemmer. 

UTØYA 

Utøya står fortsatt l ike sentralt i AUFs aktivitet. Mange av AUFs kurs og 
aktivi teter foregår på Utøya, og AUF har arrangert sommerleir sammen med 
LOs ungdomsutvalg både i 1 995 og 1 996. Utøyaleiren står for mange som et 
symbol på den tida de er med i AUF, og for de fleste AUFere er sommer
dagene på Utøya årets høydepunkt. I takt med AUFs bedrede økonomi og 
muligheter til å bruke penger på leiren har kultur og akt iv itetsti lbudet også 
økt. AUF brukte i 1 996 ca 200.000 kroner på leiren. 

Innsaml ingsaksjon for opprusting av øya fram til AUFs 1 00-års jubi leum ble 
satt igang i forbindelse med en Utøya-fest for tidligere ti l l itsvalgte og ansatte 
på AUF-sentralt i august 1 996. Målet for innsaml ingen er å ha et godt utrustet 
og moderne leirsted og kurssted for AUF. 

1 1 7 



AUFS SENTRALSTYRE 1994-96 
1 .  
2 .  
3 .  
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1 .  vara 
2. vara 
3. vara 
4. vara 
5 .  vara 
6. vara 

Trond Giske, leder 
Anniken Huitfeld, nestleder 
Rita Ottervik, sekretær 
Trond Jensrud 
Anne Marit Bjørnflaten 
Erlend Broli 
Monica Bøsei 
Snorre Wikstrøm 
Ragnar Bøe Elgsaas 
Synnøve Konglevoll 
Jo Stein Moen 
Sigurd Grytten 
Freddy de Reuter 
Kathrine Raadim 
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