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Forord

Denne lenkesamlingen er utarbeidet av Trude Langvasbråten i samarbeid med
Hege Skjeie og Mari Teigen. Lenkesamlingen er finansiert gjennom
prosjektene PLUREQ (Gender equality, cultural diversity, religious pluralism
– state policies and feminist interventions) (IMER- programmet, NFR) og
Krysningspunkter - likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk
(FRISAM, NFR). Hege Skjeie er professor i statsvitenskap ved Universititetet
i Oslo og prosjektleder for PLUREQ. Mari Teigen er forskningsleder ved
Institutt for samfunnsforskning og prosjektleder for Krysningspunkter –
likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk.
Oslo, mai 2008
Trude Langvasbråten

Innledning

Formålet med denne lenkesamlingen er å tilgjengeliggjøre dokumenter fra
regjering og storting som et empirisk utgangspunkt for å undersøke utvalgte
politikkområders sammenkoblinger mellom kjønn/likestillingsproblematikk,
integrering og mangfoldsproblematikk og religiøs pluralisme: Hvordan
forholder likestillingspolitikken seg til flerkulturelle og flerreligiøse
problemstillinger og hvordan behandler andre politikkområder enn den
tradisjonelle likestillingspolitikken kjønnsproblematikk? Sentrale stikkord er
kjønn, etniske minoriteter, diskriminering og religion/trossamfunn.
Lenkesamlingen er delt inn i fire hovedområder: integrering og mangfold,
religiøs pluralisme, diskriminering og likestillingspolitikk, hvor disse igjen
har noen undertemaer med egne overskrifter. Inndelingen går tydelig frem av
innholdsfortegnelsen. Inndelingen må ses i lys av at flere av disse temaene
ofte glir over i hverandre, og at de samme dokumentene derfor kan være
aktuelle innenfor flere områder. I de tilfellene hvor det foreligger overlapp er
dette bemerket og enkelte dokumenter er tatt med flere steder. For en oversikt
over hvordan materialet er organisert, se introduksjonene under hver overskrift. Mengde kommentarer varierer mellom de ulike tema og dokumenter.
Videre er samlingen organisert i to hoveddeler samt et vedlegg som er
strukturert etter de samme (hoved)overskriftene. I DEL 1 er dokumenter fra
regjering til storting med stortingsbehandling, i rekkefølgen (NOU), (høring),
stortingsmelding/odelstingsproposisjon, innstilling, storting/odelstingsdebatt,
vedtak. Relevante handlingsplaner er også inkludert i denne delen. DEL 2
omfatter følgende dokumenter initiert fra stortinget; dokument 8-forslag og
interpellasjoner. Dokument 8-forslag fremmes av representanter i Stortinget,
alene eller i fellesskap, mens en interpellasjon sendes til statsministeren eller
statsrådene via stortingspresidenten. Disse skal som hovedregel besvares i
løpet av en måned og gjelder ofte større og viktige politiske saker. Etter
statsrådens svar kan det holdes debatt, men det kan ikke fremmes forslag i
forbindelse med behandlingen av en interpellasjon (www.Stortinget.no). I
vedlegget er andre relevante dokumenter inkludert, så som rapporter,
brosjyrer og veiledere. Dokumentene er ikke samlet inn gjennom bruk av
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søkeord, men ved tittelgjennomgang av de ulike dokumenttypene på departementenes hjemmesider.
Samlingen strekker seg tilbake til 1997 og frem til april 2008, imidlertid
med enkelte unntak. Når det gjelder kronologi varierer dette noe. Avgrensede
saker som tvangsekteskap og kontantstøtte (i DEL 1) begynner med første
handlingsplan o.l og går fremover i tid, mens oversikter over mer omfattende
felter, begynner med siste sak og går bakover i tid, så som Dokument 8forslag.
Alle lenker er lest 25.4.2008. De aller fleste dokumenter er klikkbare
(elektroniske) med unntak for noen høringsbrev.

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter

Integrering og mangfold
I denne delen er det samlet dokumenter under fire hovedoverskrifter. For det
første er den siste stortingsmeldingen på feltet, Mangfoldsmeldinga fra 2004
samt den forrige meldingen, Om innvandring og det flerkulturelle Norge fra
1997, lenket opp. Dernest er prosessen knyttet til introduksjonsordningen for
nyankomne innvandrere inkludert, i tillegg til de viktigste dokumentene rundt
revideringen av statsborgerloven og utlendingsloven. De tre undertemaene
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og barn i utlandet er kommentert for seg
selv nedenfor. Ytterligere er handlingsplaner for inkludering tatt med.
Mangfoldsmeldinga
Stortingsmelding Nr 49 (2003-2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2003-2004/Stmeldnr-49-2003-2004-.html?id=405180
Innstilling S. Nr 185 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om
mangfold gjennom inkludering og deltakelse
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-185.html
Debatt i Stortinget 31.5.2005
http://www.stortinget.no/stid/2004/s050531-03.html
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Stortingsmelding Nr 17 (1996-1997) Om innvandring og det flerkulturelle
Norge
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meldnr-17_1996-97.html?id=191037
Innstilling S. Nr 225 (1996-1997) Innstilling fra kommunalkomiteen om innvandring og det flerkulturelle Norge
http://www.stortinget.no/inns/1996/inns-199697-225.html
Debatt i Stortinget 12.6.1997
http://www.stortinget.no/stid/1996/si970612.html
Introduksjonsordningen
Introduksjonsloven er endret flere ganger enn det som kommer frem i denne
oversikten. Den endringen som er inkludert her, Odelstingsprp. Nr 50 (20032004), er tatt med fordi et av forslagene i denne var ment å sikre innvandrerkvinner en individuell rett og plikt til norskopplæring ut i fra et eksplisitt likestillingshensyn (se punkt 5.4. i proposisjonen nedenunder). De andre endringsforslagene:
Odelstingsprp. Nr 30 (2003-2004)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr30-2003-2004-.html?id=177041
Odelstingsprp. Nr 2 (2004-2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr2-2004-2005-.html?id=180156
og Odelstingsprp. Nr 23 (2005-2006)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr23-2005-2006-.html?id=186648
Odelstingsprp. Nr 60 (2006-2007)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/Otprp-nr60-2006-2007-.html?id=466084 har hovedsakelig dreid seg om ordningens
personkrets o.l. For en beskrivelse av introduksjonsordningen og endringene i
den, se Rundskriv H-20/05
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rundskriv/2005/rundskriv-h2005.html?id=109566

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter
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NOU 2001:20 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/NOUer/2001/NOU-200120.html?id=143913
Høringsbrev (foreligger ikke elektronisk, men liste over høringsinstansene
finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr28-2002-2003-/2/4.html?id=171777)
Odelstingsprp. Nr 28 (2002-2003) Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr28-2002-2003-.html?id=171771
Innstilling O. Nr 103 (2002-2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
http://www.stortinget.no/inno/2002/inno-200203-103.html
Debatt i Odelstinget 4.6.2003
http://www.stortinget.no/otid/2002/o030604-01.html
Beslutning O. Nr 97 (2002-2003) Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200203-097.html
Odelstingsprp. Nr 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.
(se punkt 5.4. Særlig om innvandrerkvinners behov)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr50-2003-2004-.html?id=177569
Høringsbrev (foreligger ikke elektronisk, men liste over høringsinstansene
her)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr50-2003-2004-/2/3.html?id=177574
Innstilling O. Nr 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om endringer i introduksjonsloven mv.
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-018.html
Debatt i Odelstinget 23.11.2004
http://www.stortinget.no/otid/2004/o041123-05.html
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Beslutning O. Nr 15 (2004-2005) Lov om endringer i introduksjonsloven mv.
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-015.html
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven)
http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html
Lov om statsborgerskap
NOU 2000:32 Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2000/NOU-200032.html?id=143396
Høringsbrev
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-StoltenbergI/Kommunal--og-regionaldepartementet/232731/232775/NOU-2000-32-Lovom-erverv-og-tap-av-norsk-statsborgerskap-horing-.html?id=232796
Høringsinstanser
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr41-2004-2005-/2/2.html?id=395905
Odelstingsprp. Nr 41 (2004-2005) Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr41-2004-2005-.html?id=395901
Innstilling O. Nr 86 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-086.html
Debatt i Odelstinget 31.5.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050531-01.html
Beslutning O. Nr 88 (2004-2005) Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-088.html
Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl20050610-051.html&emne=aid&&

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter
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NB: Det har også blitt behandlet en Odelstingsprp. med endringsforslag til
statsborgerloven før den trådte i kraft 1. september 2006, Odelstingsprp. Nr
71 (2005-2006)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr71-2005-2006-.html?id=188655, som hovedsakelig handlet om styringsforholdene på statsborgerfeltet. For en beskrivelse av loven, se Rundskriv A8/2006
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rundskriv/2006/A-82006Ikrafttredelse-av-lov-10062005-nr-51-om-statsborgerskap-ogstatsborgerforskriften-samt-av-endringer-i-rettshjelpsloven-ogutlendingsforskriften.html?id=272460 om ikrafttredelse.
Utlendingsloven
(denne oppføringen er også under Spesielt om tvangsekteskap nedenfor)
NOU 2004:20 Ny utlendingslov
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2004/NOU-200420.html?id=387326
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horin
g-NOU-200420-Ny-utlendingslov.html?id=97826
Odelstingsprp. Nr 109 (2004-2005) Om lov om endringer i utlendingsloven
(beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr109-2004-2005-.html?id=186028
Innstilling O. Nr 24 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønnsog arbeidsvilkår mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-024.html
Debatt i Odelstinget 16.12.2005
http://www.stortinget.no/otid/2005/o051216-02.html
Beslutning O. Nr 31 (2005-2006) Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-031.html
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Høring om tiltak mot tvangsekteskap (12.10.2006)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Horin
g-Beskyttelse-mot-tvangsekteskap-tiltak-for-a-motvirke-at-unge-personersendes-til-og-holdes-tilbake.html?id=271004#ram1
(12. oktober 2006 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet flere forslag
mot tvangsekteskap/henteekteskap som er ment å forhindre negative konsekvenser av en eventuell 21-års grense (3 ulike tilknytningskrav), på høring.
Høringsbrevet er svært omfattende og redegjør for status på feltet.
Odelstingsprp. Nr 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og
deres opphold her (Utlendingsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/Otprp-nr75-2006-2007-.html?id=474152
Innst.O.nr.42 (2007-2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen
om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
http://www.stortinget.no/inno/2007/inno-200708-042.html
Debatt i Odelstinget 8.4.2008
http://www.stortinget.no/otid/2007/midl/o080408.htm
(midlertidig versjon)
Handlingsplaner
Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen –
styrket innsats 2008. Mål for inkludering (vedlegg til statsbudsjettet 2008)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/planer/2007/handl
ingsplan-integrering.html?id=481969
Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og
mål for inkludering (vedlegg til statsbudsjettet 2007)
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/pla/2006/0002/ddd/pdfv/292448-hplan2006_int_og_inkl.pdf (likestilling er et av fire satsningsområder)
Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2005/0210/ddd/pdfv/259021hefte.pdf (vedlegg til statsbudsjettet 2006).
Handlingsplan med tiltak for å øke deltakelsen i samfunnet for barn og unge
med innvandrerbakgrunn (2002)

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter

15

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/rapporter/2002/H
andlingsplan-om-tiltak-for-a-oke-deltakelsen-i-samfunnet-for-barn-og-ungemed-innvandrerbakgrunn.html?id=105782
(fokus på familien)
Spesielt om tvangsekteskap
Tvangsekteskap har blitt gjenstand for tiltakende politisering de senere årene,
og temaet gjenfinnes i flere saksfelt og lover. Her er det forsøkt å inkludere
flest mulig relevante dokumenter, men det finnes også relevant stoff om dette
i dokumenter som Mangfoldsmeldinga og i flere av dokument 8-forslagene (i
DEL 2). Det er likevel ikke mulig å få med alle endringer og endringsforslag
til ulike lover, men her er handlingsplanene nedenfor nyttige, samt høringsbrevet om tiltak mot tvangsekteskap (oktober 2006) under punkt 3 (Ny utlendingslov) nedenfor. Noe av poenget med oversikten er å vise i hvilke saksfelter/temaer tvangsekteskap diskuteres innenfor. Det kan også være nyttig å se
på Tvangsekteskap.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/kampanjer/tvangsekteskap.html?id=466
466 (BLD).
Handlingsplan mot tvangsekteskap 1998
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/planer/2001/Hand
lingsplan-mot-tvangsekteskap.html?id=276888
(Omfatter bl.a. redegjørelse for arbeidet med feltet i Norge, diskusjon av grenseoppgangen mellom arrangering og tvang. Det sies i forordet at ”tvangsekteskap blant ungdom med minoritetsbakgrunn berører mange politikkområder,
som blant annet likestillingspolitikk, integreringspolitikk og innvandringsregulering”)
(Innsats mot tvangsekteskap – oppfølging våren 2000, foreligger ikke elektronisk)
Fornyet innsats mot tvangsekteskap våren 2002
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rap/2002/0003/ddd/pdfv/187205q-1037_finale.pdf
Handlingsplan mot tvangsekteskap 2007
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2007/Handlingsplan_mot_tvan
gsekteskap_2007.pdf
Utlendingsloven
(Også oppført under Integrering og mangfold)
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NOU 2004:20 Ny utlendingslov
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2004/NOU-200420.html?id=387326
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horin
g-NOU-200420-Ny-utlendingslov.html?id=97826
Odelstingsprp. Nr 109 (2004-2005) Om lov om endringer i utlendingsloven
(beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr109-2004-2005-.html?id=186028
Innstilling O. Nr 24 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønnsog arbeidsvilkår mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-024.html
Debatt i Odelstinget 16.12.2005
http://www.stortinget.no/otid/2005/o051216-02.html
Beslutning O. Nr 31 (2005-2006) Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-031.html
Høring om tiltak mot tvangsekteskap (12.10.2006)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Horin
g-Beskyttelse-mot-tvangsekteskap-tiltak-for-a-motvirke-at-unge-personersendes-til-og-holdes-tilbake.html?id=271004#ram1
(12. oktober 2006 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet flere forslag
mot tvangsekteskap/henteekteskap som er ment å forhindre negative konsekvenser av en eventuell 21-års grense (3 ulike tilknytningskrav), på høring.
Høringsbrevet er svært omfattende og redegjør for status på feltet.
Odelstingsprp. Nr 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og
deres opphold her (Utlendingsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/Otprp-nr75-2006-2007-.html?id=474152

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter
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Innst.O.nr.42 (2007-2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen
om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
http://www.stortinget.no/inno/2007/inno-200708-042.html
Debatt i Odelstinget 8.4.2008
http://www.stortinget.no/otid/2007/midl/o080408.htm
(midlertidig versjon)
Høring: Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven
som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap (BFD 4.7.2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2005/Hori
ng-Tiltak-for-a-forhindre-barneektes.html?id=97956
Odelstingsprp. Nr 100 (2005-2006) Om lov om endringer i ekteskapsloven og
straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr100-2005-2006-.html?id=190623
(Proposisjonen inneholder flere forslag til tiltak som skal forhindre tvangsekteskap (herunder barneekteskap), og å hjelpe partene ut av et tvangsekteskap)
Innstilling O Nr 18 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om
lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2006/inno-200607-018.html
Debatt i Odelstinget 5.12.2006
http://www.stortinget.no/otid/2006/o061205-04.html
Beslutning O Nr 38 (2006-2007) Lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200607-038.html
NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2003/NOU-200331.html?id=148994
(Kvinnevoldsutvalget ble bl.a. annet gitt i mandat å vurdere hvordan voldsutsatte kvinner, blir møtt av det offentlige apparatet, også særlig utsatte kvinner
som innvandrerkvinner og funksjonshemmede kvinner)
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Høringsbrev (foreligger ikke elektronisk, men en oversikt over høringsinstanser finnes her
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr113-2004-2005-/2/2/2.html?id=186177
Odelstingsprp. Nr 113 (2004-2005) Om lov om oppheving av løsgjengerloven
og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner
mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr113-2004-2005-.html?id=186166
(Kvinnevoldsutvalget foreslo et eget forbud mot vold i nære relasjoner i straffeloven, og det følges opp i denne proposisjonen)
Innstilling O Nr 10 (2005-2006) Innstilling fra justiskomiteen om lov om
oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-010.html
Debatt i Odelstinget 15.12.2005
http://www.stortinget.no/otid/2005/o051215-07.html
Beslutning O Nr 25 (2005-2006) Lov om oppheving av lausgjengarlova og
om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-025.html
Handlingsplan: Vold i nære relasjoner (2004-2007)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2004/Voldi-nare-relasjoner.html?id=276936
(NOU’en ble også fulgt opp med denne handlingsplanen).
Handlingsplan: Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner
(2008-2011)
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Vendepunkt.
pdf (Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner)
Andre relevante dokumenter innenfor vold mot kvinner-tematikken er Stortingsmelding Nr. 29 (2002-2003) Om familien – forpliktende samliv og
foreldreskap, med et eget kapittel som omhandler vold (se Kapittel 6)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2002-2003/Stmeldnr-29-2002-2003-/6.html?id=471354
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I 1999 ble handlingsplanen Vold mot kvinner lagt frem, som ble iverksatt mellom 2000 og 2003.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/andre/Vold-i-narerelasjoner/Handlingsplan-Vold-mot-kvinner.html?id=217193
Høring: Forslag om endringer i ekteskapsloven (BFD 26.6.2002)
(høringsbrev foreligger ikke elektronisk)
Høringsinstanser
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr103-2002-2003-/2/3.html?id=127302
Odelstingsprp. Nr 103 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr.
47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr103-2002-2003-.html?id=127297
Innstilling O Nr 17 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-017.html
Debatt i Odelstinget 2.12.2003
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-017.html
Beslutning O Nr 24 (2003-2004) Lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47
om ekteskap (ekteskapslova) m.m.
http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-024.html
Høring: Endringer i straffeloven (styrket innsats mot tvangsekteskap
mv.) (JD 19.12.2002)
(høringsbrev foreligger ikke eletronisk)
Høringsinstanser
http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Proposisjonar-ogmeldingar/Odelstingsproposisjonar/20022003/Otprp-nr-51-2002-2003/2/1/3.html?id=173146
Odelstingsprp. Nr 51 (2002-2003) Om lov om endringar i straffelova mv.
(styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)
http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Proposisjonar-ogmeldingar/Odelstingsproposisjonar/20022003/Otprp-nr-51-2002-2003.html?id=173140
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Innstilling O. Nr 106 (2002-2003) Innstilling frå justiskomiteen om lov om
endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2002/inno-200203-106.html
Debatt i Odelstinget 10.6.2003
http://www.stortinget.no/otid/2002/o030610-02.html
Spesielt om kjønnslemlestelse
Det ble vedtatt en egen lov mot kjønnslemlestelse
http://www.lovdata.no/all/hl-19951215-074.html i 1995. Flere av Dokument
8-forslagene og interpellasjonene (særlig debattene) (se DEL 2) tyder på at
temaer som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og noen ganger også æresdrap,
diskuteres sammen. Derfor er flere av de ovenstående dokumentene relevante
også for temaet kjønnslemlestelse. Som med tvangsekteskap, blir også
kjønnslemlestelse behandlet i Mangfoldsmeldinga og særlig i innstillingen fra
komiteen. Det anbefales derfor å se på denne og den tilknyttede stortingsdebatten.
Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2000)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/planer/2000/Hand
lingsplan-mot-kjonnslemlestelse.html?id=462267
(Under trontaledebatten i oktober 2000 vedtok Stortinget å be regjeringa om å
utarbeide en egen handlingsplan mot kjønnslemlestelse, bl.a. på grunn av avsløringer i media om kjønnslemlestelse samme år)
Plan for regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter
(2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/Planer/2003/Planfor-Regjeringens-internasjonale-arb.html?id=448599
Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011)
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2007/Handlingsplan%20mot%
20kjønnslemlestelse_nett.pdf
Høring: Forslag til endringer i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud
mot kjønnslemlestelse (HD 4.6.2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horin
g-Forslag-til-endringer-i-lov-15-desember-1995-nr-74-om-forbud-motkjonnslemlestelse.html?id=421722
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Odelstingsprp. Nr 21 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 15. desember
1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr21-2003-2004-.html?id=176630
(forslag om avvergelsesplikt for visse yrker og forstandere og religiøse ledere
i trossamfunn)
Innstilling O. Nr 55 (2003-2004) Innstilling frå sosialkomiteen om endring i
lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-055.html
Debatt i Odelstinget 23.3.2004
http://www.stortinget.no/otid/2003/o040323-02.html
Beslutning O. Nr 63 (2003-2004) Lov om endring i lov 15. desember 1995 nr.
74 om forbud mot kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-063.html
NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2003/NOU-200331.html?id=148994
(for nærmere beskrivelse, se ovenfor under samme post under Sepsielt om
tvangsekteskap)
Handlingsplan: Vold i nære relasjoner (2004-2007)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2004/Voldi-nare-relasjoner.html?id=276936
(for nærmere beskrivelse, se ovenfor under samme post under Tvangsekteskap)
Handlingsplan: Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner
(2008-2011)
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Vendepunkt.
pdf
(Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner)
Spesielt om barn i utlandet
Høring: Forslag til endring i barnetrygdregelverket (BFD 23.2.2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2005/Hori
ng-Forslag-til-endringer-i-barnetryg.html?id=97981
Her foreslår departementet a) meldeplikt for skoler til trygdekontoret når barn
har fravær som kan skyldes utenlandsopphold, b) en innstramming i retten til
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barnetrygd under utenlandsopphold, c) det drøftes om det bør gis en forskrift
som gjør unntak fra kravet om at begge foreldrene må være medlem av folketrygden under utenlandsopphold der barnet ikke lenger anses som bosatt i
Norge, og d) det foreslås å innføre bestemmelser i barnetrygdloven og kontantstøtteloven og at trekk i disse ytelsene avbryter foreldelse.
Odelstingsprp. Nr. 13 (2005-2006) Om lov om endringer i barnetrygdloven
mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr13-2005-2006-.html?id=132526
jf. Ot.prp.nr.106 (2004-2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr106-2004-2005-.html?id=132120
Innstilling O Nr 33 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om
lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming
av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-033.html
Debatt i Odelstinget 9.3.2006
http://www.stortinget.no/otid/2005/o060309-03.html
Beslutning O Nr 41 (2005-2006) Lov om endringer i barnetrygdloven mv.
(meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-041.html

Religiøs pluralisme
Her er det samlet dokumenter under seks ulike overskrifter; kirke/stat, trudomssamfunn og ymist anna, støtte til religiøse organisasjoner, friskoler (private skoler), KRL og religiøs formålsparagraf i barnehage og skole samt et
punkt om religiøs skilsmisse.
Kirke/stat
NOU 2006: 2 Staten og den norske kirke
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/NOUer/2006/NOU-20062.html?id=156177

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter

23

Brosjyre som oppsummerer det mest sentrale i NOU’en
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/NOU
-2006-2---Brosjyre.html?id=88421
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Horin
g-NOU-2006-2-Staten-og-Den-norske-k.html?id=98496#ram1
Trudomssamfunn og ymist anna
NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2008/NOU-20081.html?id=496347
(Også oppført under Kjønnsbasert diskriminering)
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2008/horin
g---nou-2008-1-kvinner-og-homofile-.html?id=501432
NOU 2000: 26 ”..til et åpent liv i tro og tillit” Dåpsopplæring i Den norske kirke
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/NOUer/2000/NOU-200026.html?id=143250
Høringsbrev (foreligger ikke elektronisk, men det står i meldingen at saken
ble sendt på høring i desember 2000, der Kirkerådet fikk regien for en del av
høringen, og departementet for resten. Ingen oversikt over instanser).
Bakgrunnen for denne utredningen er et forslag fra Stortinget (under behandlingen av Innst.O.Nr.46 (1995-1996)) om å be regjeringen utrede og foreslå
lovfestet rett til dåpsopplæring, for å sikre alle foreldre et tilbud om slik opplæring i menigheten for sine døpte barn, i tillegg til konfirmasjonsundervisningen. Dette ble også aktualisert av innføringen av KRL (altså at kristendomsundervisningen i skolen har blitt svekket). Fra Stortinget ble det også
bedt om at regjeringen i samarbeid med Kirkerådet vurderer hvordan kirkens
konfirmasjonsundervisning kan tilrettelegges praktisk samtidig som hensynet
til barn med en annen tros- og livssynsbakgrunn blir ivaretatt.
Stortingsmelding Nr 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid: Om reform av
dåpsopplæringa i Den norske kyrkje
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/20022003/Stmeldnr-7-2002-2003-.html?id=196490
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Innstilling S Nr 200 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om trosopplæring i en ny tid. Om reform av dåpsopplæringen i
Den norske kirke
http://www.stortinget.no/inns/2002/inns-200203-200.html
Debatt i Stortinget 27.5.2003
http://www.stortinget.no/stid/2002/s030527-01.html
Støtte til religiøse organisasjoner
NOU 2006: 13 Fritid med mening: Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2006/NOU-200613.html?id=391919
Utvalget kommer her med anbefalinger til hvordan statlig støttepolitikk til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør utformes. NOUen har et eget
vedlegg (vedlegg 5) om minoritetsdeltakelse og minoritetsorganisering.
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2006/Invit
asjon-til-horing-NOU-200613-Fritid-.html?id=98551#ram1
Stortingsmelding Nr 44 (1997-1998) Tilleggsmelding om statens forhold til
frivillige organisasjoner
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/19971998/Stmeldnr-44-1997-98-.html?id=191821
Denne meldinga er laget av Sentrumsregjeringen og er en oppfølging til Stortingsmelding Nr 27 (1996-1997) Om statens forhold til frivillige organisasjoner som ble utarbeidet av regjeringen Jagland. Målet med tilleggsmeldingen er
å foreslå tiltak til bedrede rammevilkår for frivillige organisasjoner. Den opprinnelige meldingen (nr 27 (1996-97)) søkte å finne fram til prinsipper for en
samordnet statlig politikk overfor frivillig virke.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/19961997/Stmeldnr-27-1996-97-.html?id=191104
Friskoler (private skoler)
Høring – forslag til endringer i friskoleloven (KD 10.10.2006)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Horing
-forslag-til-endringer-i-friskolel.html?id=270957
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Høring – forslag om midlertidig endring i friskoleloven – stopp for godkjenning av frittstående skoler – forslag om endring av fagskoleloven
(KD 16.12.2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horing
-forslag-om-midlertidig-endring-i-.html?id=97207
Odelstingsprp. Nr 43 (2005-2006) Om lov om endringer i friskoleloven og
fagskoleloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr43-2005-2006-.html?id=187099
Den rød-grønne regjeringen vil med dette ”representere en grunnleggende
kursendring”, blant annet fordi den har et ”annet syn på friskoler enn hva
Bondevik II-regjeringen hadde” og fordi den vil styrke fellesskolen. Midlertidig stopp i godkjenningen av nye friskoler foreslås. Man vil også utrede grundig hvilket grunnlag religiøse skoler skal kunne opprettes, for å komme tilbake til Stortinget i 2007 med forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven. (NB! Friskoleloven erstattet privatskoleloven fra 1. oktober 2003. Se Odelstingsprp. Nr 33 (2002-2003) nedenfor.).
Innstilling O Nr 45 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-045.html
Debatt i Odelstinget 22.5.2006
http://www.stortinget.no/otid/2005/oi060522.html
Beslutning O Nr 52 (2005-2006) Lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-052.html
Høring: Forslag om endringer i lov om frittstående skoler (UFD
17.12.2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horing
-Forslag-om-endringer-i-lov-om-fri.html?id=95585
Odelstingsprp. Nr 64 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr.
84 om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr64-2003-2004-.html?id=178209
Denne innebærer at de frittstående videregående skolene skal vurderes på lik
linje med de frittstående grunnskolene, i tråd med innføringen av friskoleloven i 2003 (frittstående videregående skoler skal kunne godkjennes uavhengig

26

Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme

av formål så lenge skolen oppfyller fastsatte krav til innhold og kvalitet), da
prinsippene fra privatskoleloven i hovedsak ble ført videre for de videregående skolene. Også om godkjenning av internasjonale videregående skoler i
Norge og voksnes rett til videregående opplæring
Innstilling O Nr 1 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittstående
skoler (friskolelova)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-001.html
Debatt i Odelstinget 21.10.2004
http://www.stortinget.no/otid/2004/oi041021.html
Beslutning O Nr 1 (2004-2005) Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om
frittstående skoler (friskolelova)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-001.html
Odelstingsprp. Nr 33 (2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr33-2002-2003-.html?id=172346
(Høringsbrev foreligger ikke elektronisk)
Her fremmes forslag til friskolelov som erstatter privatskoleloven. Det nye
begrepet frittstående skoler innføres, og betegner skoler som er i privat eie og
godkjent etter lov om frittstående skoler. Skoler som er godkjent etter opplæringsloven, skal fremdeles kalles private grunnskoler, bl a fordi disse skolene
ikke er offentlig finansierte og kan drive virksomheten sin på kommersielt
grunnlag. Skoler som bare er godkjent for studiefinansiering, er heller ikke
omfattet av lovforslaget.
Innstilling O Nr 80 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.stortinget.no/inno/2002/inno-200203-080.html
Debatt i Odelstinget 27.5.2003
http://www.stortinget.no/otid/2002/oi030527.html
Beslutning O Nr 86 (2002-2003) Lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200203-086.html
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Tillegg: Odelstingsprp. Nr 80 (2002-2003) Om tillegg til Ot. Prp. Nr. 33
(2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr80-2002-2003-.html?id=175064
Tillegg til den nye friskoleloven, se proposisjon ovenfor. Har ikke funnet høringsbrev eller oversikt over instanser.
Innstilling O Nr 127 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om tillegg til Ot. Prp. Nr. 33 (2002-2003) om lov om
frittståande skolar
http://www.stortinget.no/inno/2002/inno-200203-127.html
Debatt i Odelstinget 12.6.2003
http://www.stortinget.no/otid/2002/oi030612.html
Beslutning O Nr 128 (2002-2003) Lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200203-128.html
Lov om frittståande skolar (friskolelova)
http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-084.html
NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/1997/NOU-199716.html?id=140927
(Høringsbrev foreligger ikke elektronisk)
Dette utvalget fikk i mandat å utrede nye regler for tilskudd til private skoler,
for å sikre at tilskuddene som ytes speiler reelle kostnader ved å drive skolevirksomhet, med en rettferdig fordeling mellom skolene og en tilskuddsutregning som er enkel og etterprøvbar.
Stortingsmelding Nr 45 (1997-1998) Om visse endringar i tilskotsordninga for skolar som får statstilskot etter lov om tilskot til private
grunnskolar og private skular som gjev vidaregåande opplæring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/19971998/Stmeldnr-45-1997-98-.html?id=430731
Innstilling S Nr 3 (1998-1999) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om visse endringar i tilskotsordninga for skolar som får
statstilskot etter lov om tilskot til private grunnskular og private skular som
gjev vidaregåande opplæring
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http://www.stortinget.no/inns/1998/inns-199899-003.html
Debatt i Stortinget 13.10.1998
http://www.stortinget.no/stid/1998/s981013-02.html
KRL og religiøs formålsparagraf i barnehage og skole
KRL:
KRL ble innført som obligatorisk fag i grunnskolen som en del av Reform 97.
Faget ble innført gradvis fra høsten 97 og var innført på alle klassetrinn i løpet
av skoleåret 1999/2000. Bakgrunnen for faget ligger i NOU 1995:9 Identitet
og dialog. Flere av stortingets behandlinger ligger lengre tilbake i tid enn denne oversikten dekker. Se Kapittel 2
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeldnr-32-2000-2001-/2.html?id=194527) i Stortingsmelding Nr 32 Evaluering av
faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, for en
oversikt over disse behandlingene)
Høring – forslag til endringer i opplæringsloven (bl a fritak fra KRL)
(KD 5.12.2007)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing
--forslag-til-endringer-i-opplarin-2.html?id=493556
Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven – KRLfaget (UFD 8.2.2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horing
-forslag-til-endringer-i-opplaring-2.html?id=98036
Odelstingsprp. Nr 91 (2004-2005) Om lov om endringar i opplæringslova og
friskolelova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til
avgrensa fritak)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr91-2004-2005-.html?id=400503
Regjeringen legger her frem forslag til endringer i KRL slik at kritikken fra
FNs menneskerettskomite fra november 2004 (KRL bryter med artikkel 18 nr.
4 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) imøtegås.
Innstilling O Nr 104 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-104.html
Debatt i Odelstinget 4.6.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050604-03.html
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Beslutning O Nr 95 (2004-2005) Lov om endringar i opplæringslova og
friskolelova
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-095.html
Stortingsmelding Nr 32 (2000-2001) Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeldnr-32-2000-2001-.html?id=194525
Meldingen vektlegger de to evalueringsrapportene av faget, med særlig vekt
på praktiseringen av fritaksreglene og hvordan undervisningen i faget har vært
gjennomført, samt de forskjellige organisasjonenes og religions- og livssynssamfunnenes syn på disse. Også om kritikken fra FN, bakgrunnen for faget og
rettssakene mot staten.
Innstilling S Nr 240 (2000-2001) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om evaluering av faget Kristendomskunnskap med religionsog livssynsorientering
http://www.stortinget.no/inns/2000/inns-200001-240.html
Debatt i Stortinget 31.5.2001
http://www.stortinget.no/stid/2000/s010531-01.html

Formålsparagraf:
(Her er kun NOU 2007:6 med behandling inkludert)
NOU 2007:6 Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen
http://www.regjeringen.no/pages/1984848/PDFS/NOU200720070006000DD
DPDFS.pdf
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/horing
---.html?id=473302
Odelstingsprp. Nr 46 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova
(Om formålet med opplæringa)
http://www.regjeringen.no/pages/2063765/PDFS/OTP200720080046000DD
DPDFS.pdf
Odelstingsprp. Nr 47 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven
(Om formålet med barnehagen)
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http://www.regjeringen.no/pages/2063822/PDFS/OTP200720080047000DD
DPDFS.pdf
Spesielt om religiøs skilsmisse
Denne saken begynte med et dokument 8-forslag og har gått frem og tilbake
mellom storting og regjering i flere omganger; derfor er dokument 8-forslaget
og alle de andre dokumentene tatt med i denne seksjonen.
Dokument Nr 8: 122 (2002-2003) Forslag fra stortingsrepresentantene Signe
Øye, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Anita Apelthun Sæle, Kari
Lise Holmberg og Per Sandberg om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47
om ekteskap (Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse)
(forslag fra representanter i kommunalkomiteen for å sikre muslimske kvinner
lik rett til skilsmisse)
http://www.stortinget.no/dok8/2002/dok8-200203-122.html
Innstilling O. Nr 132 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karin
Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Anita Apelthun Sæle, Kari Lise Holmberg og Per Sandberg om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
(Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse)
http://www.stortinget.no/inno/2002/inno-200203-132.html
Debatt i Odelstinget 16.6.2003
http://www.stortinget.no/otid/2002/o030616-03.html
Anmodningsvedtak i Stortinget 19. juni 2003:
Vedtak nr 611
http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=27479&saksliste=J
Vedtak nr 610
http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=27478&saksliste=J
Høring: Om vilkår for familiegjenforening – forslag til endringer i Utlendingsforskriften (KRD 4.11.2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horin
gsbrev-om-vilkar-for-familiegjenfor.html?id=95989
Odelstingsprp. Nr 51 (2003-2004) Om lov om endringer i utlendingsloven
m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr51-2003-2004-.html?id=177697
(Kapittel 5 handler om oppfølging av denne saken)
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Innstilling O.nr.93 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om
endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-093.html
Debatt i Odelstinget 10.6.2004
http://www.stortinget.no/otid/2003/o040610-05.html
Beslutning O.nr.99 (2003-2004) Lov om endringer i utlendingsloven m.m.
(senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-099.html
Anmodningsvedtak nr 517 i Stortinget 17. juni 2004
http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=29861&saksliste=J
Høring: Om vilkår for familiegjenforening – forslag til endringer i Utlendingsforskriften (KRD 17.6.2005)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horin
gsbrev-om-vilkar-for-familiegjenfor.html?id=98074
Stortingsprp. Nr 1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr1-2006-2007-.html?id=212975&epslanguage=NO
(Regjeringen sier at den har kommet til at alle etter forskriften har lik rett til
skilsmisse og at endring av denne (utlendingsforskriften) ikke er tilrådelig.
Regjeringen vil derfor jobbe videre mot haltende ekteskap med andre midler).
Utover disse dokumentene, henviste familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til dokument 8-forslaget i behandlingen av ekteskapsloven i 2003 i Innstilling O Nr 17 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m. http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-017.html,
for å sørge for at brudefolkene skriver under på en erklæring som stadfester
deres like rett til skilsmisse. Teksten i blanketten ”Erklæring fra brudefolkene
før prøving av ekteskapsvilkårene” ble endret med Odelstingsprp. Nr 100
(2005-2006) Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven
mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr100-2005-2006-.html?id=190623).
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Diskriminering
Under denne overskriften er det hovedsakelig samlet fem lovprosesser: a) den
som ledet fram mot diskrimineringsloven (etnisk, religiøs diskriminering), b)
revideringen av likestillingsloven i 2000-2001 (aktivitetsplikt, forbud mot
seksuell trakassering og skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling), c)
innarbeidingen av FNs kvinnekonvensjon i norsk lov, d) prosessen fram mot
den nye arbeidsmiljøloven med sitt likebehandlingskapittel, og e) arbeidet
med diskrimineringsombudsloven for et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. Noen andre relevante dokumenter,
så som Handlingsplanene mot rasisme og diskriminering og NOU 2008:1 om
kvinner og homofile i trossamfunn er også tatt med. Til slutt er punktet Diskriminering generelt. Dette er blant annet stortingsproposisjon om EUs handlingsplan mot diskriminering (2001-2006) og Høyres dokument 8-forslag om
felles diskrimineringslov (Del 2).
Etnisk og religiøs diskriminering
NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/NOUer/2002/NOU-200212.html?id=145418
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-BondevikII/Kommunal--og-regionaldepartementet/232845/232846/Horing-NOU-200212-Rettslig-vern-mot-etnisk-diskriminering.html?id=421656
Nytt høringsbrev (om religion som selvstendig diskrimineringsgrunnlag og
behov for unntak)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horin
g-forbud-mot-a-diskriminere-pa-grunnlag-av-religion-og-livssyn-Behov-forunntak.html?id=95971
Odelstingsprp. Nr 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på
grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr33-2004-2005-.html?id=394992
Innstilling O. Nr 69 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
http://www.stortinget.no/inno/inno-200405-069.html
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Debatt i Odelstinget 19.4.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050419-03.html
Beslutning O. Nr 67 (2004-2005) Lov om forbud mot diskriminering på grunn
av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-067.html
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
http://www.lovdata.no/all/nl-20050603-033.html
Høring: Forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov mv.
(AID 18.9.2007)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horin
g--Forslag-om-innforing-av-aktivite.html?id=481029
(Med Odelstingsprp. Nr 91 (2005-2006) har utsendte arbeidstakere fått vern
av diskrimineringslovens bestemmelser)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr91-2005-2006-.html?id=190057
Handlingsplaner
Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006)
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/pla/2002/0001/ddd/pdfv/157060handlingsplan.pdf
Endelig rapport om tiltak og gjennomføring (2006)
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/rap/2006/0016/ddd/pdfv/299289r2006_hplan_rasisme.pdf
Evaluering av handlingsplanen (2007)
http://www.regjeringen.no/upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/20
07/R2007_hplan_rasisme_diskriminering_evaluering.pdf
Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (1998-2001) (ikke elektronisk)
Kjønnsbasert diskriminering
Høring: Innarbeiding av CEDAW av i norsk lov (BFD 27.6.2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2003/Hori
ngsbrev-innarbeiding-av-kvinnekonvensjonen-i-norsk-lov.html?id=95717
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Høring: Endringer i likestillingsloven (gjennomføring av det reviderte likestillingsdirektivet m.v.) (BFD 25.6.2004)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2004/Hori
ng-Forslag-til-endringer-i-lov-9-juni-1978-nr-45-om-likestilling-mellomkjonnene.html?id=96820
Odelstingsprp. Nr 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven
mv. (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og
innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr35-2004-2005-.html?id=395481
Innstilling O. Nr 70 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i likestillingsloven mv.
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-070.html)
Debatt i Odelstinget 25.4.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050425-02.html
Beslutning O. Nr 70 (2004-2005) Lov om endringer i likestillingsloven mv.
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-070.html
Høring: Om endringer i likestillingsloven (BFD 15.10.1999)
(høringsbrev ikke elektronisk)
Odelstingsprp. Nr 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven
m.v. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20002001/Otprp-nr77-2000-2001-.html?id=123306
(Odelstingsprp. Nr 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven
mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20012002/Otprp-nr6-2001-2002-.html?id=124366
Innstilling O. Nr 37 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i likestillingsloven
http://www.stortinget.no/inno/2001/inno-200102-037.html
Debatt i Odelstinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/otid/2001/o020418-02.html

Del 1: Regjeringsinitierte dokumenter

35

Beslutning O. Nr 46 (2001-2002) Lov om endringer i likestillingsloven mv.
http://www.stortinget.no/beso/beso-200102-046.html
Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)
http://lovdata.no/all/nl-19780609-045.html
NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2008/NOU-20081.html?id=496347
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2008/horin
g---nou-2008-1-kvinner-og-homofile-.html?id=501432
Diskriminering i arbeidslivet
Arbeidslivslovutvalget ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg i august 2001,
men etter regjeringsskiftet (Bondevik II) noen uker senere, ble mandatet endret noe. Blant annet ble utvalget pålagt å utrede forslag til gjennomføring av
EF-direktivet om ikke-diskriminering i arbeidslivet, og utvalget la derfor fram
en delinnstilling om dette i NOU 2003:2, i desember 2002. Denne ble fulgt
opp i Odelstingsprp. Nr 104 (2002-2003). Hele innstillingen ble lagt frem i
februar 2004 i NOU 2004:5. Bondevik-regjeringen la frem sitt forslag til ny
arbeidsmiljølov i Odelstingsprp. Nr 49 (2004-2005), som ble vedtatt i juni
2005. Etter regjeringsskiftet høsten 2005 la den rød-grønne regjeringen frem
forslag til endringer arbeidsmiljøloven i Odelstingsprp. Nr 24 (2005-2006)
som ble vedtatt i desember 2005. Den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.
januar 2006, og likebehandlingskapittelet håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Stoltenberg II-regjeringen fremmet også noen endringer til både Arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsloven i Odelstingsprp. Nr 91
(2005-2006). For Arbeidsmiljøloven dreide deg seg hovedsakelig om arbeidstid, mens det i Diskrimineringsloven ble foreslått å gjøre diskrimineringsforbudet på grunnlag av etnisitet, hudfarge, religion og livssyn gjeldende også
for utsendte arbeidstakere, jfr. Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF.
NOU 2003:2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/NOUer/2003/NOU-20032.html?id=118232
Høringsbrev
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2002
/Horingsbrev-NOU-20032-Skjerpet-vern-mot-.html?id=232861
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Odelstingsprp. Nr 104 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 4. februar
1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr104-2002-2003-.html?id=127352
Innstilling O. Nr 52 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
(likebehandling i arbeidslivet) m.m.
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-052.html
Debatt i Odelstinget 26.2.2004
http://www.stortinget.no/otid/2003/o040226-02.html
Beslutning O. Nr 58 (2003-2004) Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr.4
om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.
http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-058.html
NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/NOUer/2004/NOU-20045.html?id=384819
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2004/Horin
g-NOU-2004-5-Innstilling-fra-Arbeidslivslovutvalget.html?id=96309#ram1
Odelstingsprp. Nr 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr49-2004-2005-.html?id=396602 (Bondevik)
Innstilling O. Nr 100 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-100.html
Debatt i Odelstinget 6.6.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050606-01.html
Beslutning O. Nr 96 (2004-2005) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-096.html
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Lagtinget 14.6.2005
http://www.stortinget.no/ltid/2004/l050614-02.html
Odelstingsprp. Nr 24 (2005-2006) Om lov om endringer i lov 17. juni 2005
nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr24-2005-2006-.html?id=186667 (Stoltenberg)
Innstilling O. Nr 18 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om
lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-018.html
Debatt i Odelstinget 16.12.2005
http://www.stortinget.no/otid/2005/o051216-01.html
Beslutning O. Nr 30 (2005-2006) Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-030.html
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Høring: Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av
kjønn og etnisitet. Rapport fra arbeidsgruppe (BFD 26.6.2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/horin
g-felles-handhevingsapparat-for-dis.html?id=421721
Høring: Håndheving av arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer/hoeringsdok/2004/Horin
g-handheving-av-arbeidsmiljolovensdiskrimineringsbestemmelser.html?id=97053#ram1
Odelstingsprp. Nr 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr34-2004-2005-.html?id=395328
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Innstilling O. Nr 71 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-071.html
Debatt i Odelstinget 25.4.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050425-01.html
Beslutning O. Nr 69 (2004-205) Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-069.html
Lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
http://www.lovdata.no/all/nl-20050610-040.html
Høring: Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda,
samt endringer i påtaleinstruksen kap.5 (BLD 16.6.05)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2005/Hori
ng-Forskrift-om-organisasjon-og-virk.html?id=97934
Diskriminering generelt
Stortingsprp. Nr 11 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapshandlingsprogrammet om motkjemping av diskriminering
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/20032004/Stprp-nr11-2003-2004-.html?id=208606
(mot diskriminering på grunnlag av etnisk opphav, religion eller tro, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. Den gis full tilslutning i innstillingen og ingen debatt).
Stortingsmelding Nr 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum
(Handlingsplan for menneskerettigheter)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/19992000/Stmeldnr-21-1999-2000-.html?id=192704
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Likestillingpolitikk
Den siste stortingsmeldingen om likestillingspolitikken kom tidlig på 90-tallet
(Stortingsmelding Nr 70 (1991-1992) Likestillingspolitikk for 1990-åra). Det
finnes per i dag ingen overordnet handlingsplan for politikkområdet likestilling, slik det gjør både i Sverige og Danmark. Likestillingsministeren redegjorde sist for likestillingspolitikken i Stortinget i 1999, og før det i 1997
(se Likestillingspolitiske redegjørelser). Her er det samlet dokumenter under
seks overskrifter; styrekvotering, likelønn, likestillingspolitiske redegjørelser,
mainstreaming budsjett, spesielt om universiteter og høyskoler og spesielt om
familiepolitikk/kontantstøtte/fedrekvote. Relevant er også punktene Kjønnsbasert diskriminering og Likestillings- og diskrimineringsombudet ovenfor.
Særlig relevante dokumenter for dette politikkområdet er FNs kvinnekonvensjon.http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0007/ddd/pdfv/231
977-ny_fns_kvinnekonvensjon.pdf
og Likestillingsloven (http://lovdata.no/all/nl-19780609-045.html
Styrekvotering
Høring: kjønnsrepresentasjon i styret i allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper og statsforetak m.v. – forslag til endringer i allmennaksjeloven og i enkelte andre lover (BFD 2.7.2001)
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-StoltenbergI/Barne--og-familiedepartementet/421482/421537/Horingkjonnsrepresentasjon-i-styrer.html?id=421560
(merk at høringen om endringer i likestillingsloven i 1999 (se kjønnsbasert
diskriminering) også tok opp dette spørsmålet)
Odelstingsprp. Nr 97 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 13. juni 1997
nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak,
allmennaksjeselskaper mv.)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr97-2002-2003-.html?id=127203
Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45
om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)
http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-013.html
Debatt i Odelstinget 27.11.2003
http://www.stortinget.no/otid/2003/o031127-01.html
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Besl.O.nr.18 (2003-2004) Lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte
andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-018.html
Lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni
1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i
styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.).
http://lovdata.no/all/nl-20031219-120.html
Likelønn
(her er det kun NOU 2008:6 som er tatt med)
NOU 2008:6 Kjønn og lønn
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2008/nou-20086.html?id=501088
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2008/horin
g---nou-2008--6-kjonn-og-lonn.html?id=505159
Likestillingspolitiske redegjørelser
Likestillingspolitisk redegjørelse 1999
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2001/Einlikestillingspolitikk-i-utvikling.html?id=87755
(Denne redegjørelsen ble holdt i Stortinget av Valgerd S. Haugland i mai
1999 og har tittelen Ein likestillingspolitikk i utvikling. Likestilling i vårt
fleirkulturelle samfunn, er et eget tema i redegjørelsen (s. 11).
Debatt i Stortinget 27.5.1999 http://www.stortinget.no/stid/1998/s99052701.html
Likestillingspolitisk redegjørelse 1997
(Holdt i Stortinget av Sylvia Brustad i mai 1997. Her er det et avsnitt om ”det
flerkulturelle samfunnet”. Har ikke funnet noen stortingsdebatt om denne redegjørelsen, så den har etter all sannsynlighet ikke blitt debattert i Stortinget
http://www.stortinget.no/stid/1996/s970506-01.html
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Mainstreaming budsjett
Handlingsplan: Vurdering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettet (2003)
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rap/2002/0006/ddd/pdfv/163785likestilling.pdf
(Dette er en handlingsplan for mainstreaming av likestilling i statsbudsjettet
der de departementene som ønsker det, redegjør for kjønnsperspektivet i sine
budsjettområder. I denne planen definerer Bondevik II-regjeringen målene for
likestillingspolitikken med utgangspunkt i Sem-erklæringen. I årene etterpå
har det blitt avgitt et eget likestillingsvedlegg til statsbudsjettet.
Likestillingsvedlegget 2004 – Integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i utvalgte budsjettområder
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2004/0046/ddd/pdfv/189027integrering.pdf
Likestillingsvedlegget 2005 – Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn: Inntekt, sysselsetting og tidsbruk
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2006/Likestillingsvedlegge
t%202006.pdf
(I denne rapporten er det et langt snevrere fokus. Som det sies i Innledningen:
”Regjeringen har besluttet å videreføre dette arbeidet (kjønnsperspektiv i budsjettet), men i litt endrede former. Likestillingsvedlegget fremlegges for første
gang med en enhetlig tematisk innretting på makronivå. Dette gir en overordnet tilnærming til integrering av kjønns- og likestillingsperspektiv i arbeidet
med statsbudsjettet. Rapporten belyser fordelingen av økonomiske ressurser
mellom kvinner og menn. Den er utarbeidet av SSB etter bestilling fra Barneog familiedepartementet og i samarbeid med særlig berørte departementer”. I
kapittelet om sysselsetting understrekes det at innvandrere har lavere sysselsettingsprosent, og særlig kvinnene, men at det varierer med landbakgrunn.
Det er et eget kapittel (del 5) om ”fordelingen av økonomiske ressurser mellom menn og kvinner med innvandrerbakgrunn”, særlig fokus på kvinner med
ikke-vestlig bakgrunn (som har lavt inntektsnivå).
Likestillingsvedlegget 2006 – Yrkesdeltakelse og arbeidstid blant mødre
og fedre
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2007/Likestillingsvedlegge
t%202007.pdf
(Igjen laget av SSB, ligner på det forrige, men mer fokus på familiepolitikk).
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Spesielt om universiteter og høyskoler
NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2003/NOU-200325.html?id=148008
Høring
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horing
-NOU-Ny-lov-om-universiteter-og-ho.html?id=95747#ram1
I denne NOU’en ble ny lov om universiteter og høyskoler lagt fram, og et av
hovedforslagene var å regulere både private og statlige høyere utdanningsinstitusjoner i en felles lov, samt å likestille disse med hensyn til faglige fullmakter, ansettelsesforhold, studenters rettigheter og plikter og institusjonenes
ansvar for studentenes læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at private
høyskoler på lik linje med statlige skal ha et styre som øverste organ med representanter fra studenter og ansatte. Utvalget mener også at alle høyskoler
bør omfattes av Likestillingslovens § 21 om 40 % representasjon av hvert
kjønn i styrer og utvalg, selv om den tidligere bare har omfattet de statlige
skolene og ikke de private. Det foreslås en egen § 6-2 Likestilling (under Kap
6 Ansettelse), som pålegger de høyere utdanningsinstitusjonene så langt det er
mulig å sørge for likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier, samt å
utarbeide handlingsplaner for å fremme likestilling. Dette er nytt for de private høyskolene som ikke har hatt noen bestemmelser om likestilling (i privathøyskoleloven).
Odelstingsprp. Nr 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr79-2003-2004-.html?id=393263
Forslaget om at likestillingslovens § 21 skal gjelde både statlige og private
skoler støttes av dept.et i proposisjonen, og det sies også at man ikke har
grunn til å tro at det vil være behov for likestillingslovens unntak for indre
forhold i trossamfunn når det gjelder representasjon av begge kjønn for høyskolestyret og andre utvalg ved private høyskoler (punkt 8.3.4, s 54 i prop)).
Når det gjelder § 6-2 derimot, om likestilling ved ansettelser, er denne bestemmelsen omformulert noe, slik at punktet om handlingsplaner er tatt vekk
til fordel for en mer generell henvisning til lovpålagt aktivitetsplikt i tråd med
likestillingsloven. Dette begrunnes med en bekymring for at et pålegg om
handlingsplaner blir tolket slik at det er tilstrekkelig å kun lage slike planer for
å oppfylle aktivitetsplikten.
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Innstilling O Nr 48 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høyskoler
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-048.html
Debatt i Odelstinget 28.2.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/o050228-01.html
Beslutning O Nr 45 (2004-2005) Lov om universiteter og høyskoler
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-045.html
Lov om universiteter og høyskoler
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050401015.html&emne=lov+om+universiteter+og+h%d8yskoler&&
Spesielt om familiepolitikk/kontantstøtte/fedrekvote
I denne bolken er første post den nyeste familiepolitiske stortingsmeldingen
Om familien (2002-2003), og stortingsbehandlingen av denne. Ytterligere er
det egne underoverskrifter om kontantstøtte og fedrekvote, men merk også at
kontantstøtte og fedres rett til fødselspenger tas opp i kapittel 4 og 5 (se nedenfor) i stortingsmeldingen.
Stortingsmelding Nr 29 (2002-2003) Om familien – forpliktende samliv og
foreldreskap
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2002-2003/Stmeldnr-29-2002-2003-.html?id=471301
(Bred melding, både om familien/familieverdier generelt, familievern,
foreldreskap, kontantstøtte, fedre/farsrolle, barneomsorg og vold i familien.
Innstilling S. Nr 53 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om familien – forpliktende samliv og foreldreskap
http://www.stortinget.no/inns/2003/inns-200304-053.html
Debatt i Stortinget 27.11.2003
http://www.stortinget.no/stid/2003/s031127-04.html
Kontantstøtte
Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre ble nedfelt i Voksenåserklæringen (regjeringsplattformen til Bondevik I), og ble frontet som en reform for økt valgfrihet for småbarnsforeldre. Dette ble fulgt opp i Stortingsprp. Nr 1 (1997-1998) (statsbudsjettet), der en kontantstøtteordning ble
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foreslått. Stortingsflertallet sluttet seg til forslaget i budsjettbehandlingen. I
denne oversikten er prosessen rundt innføringen av ordningen i 1998 samt
evalueringen i 2000-2002 tatt med. I en henvendelse til BLD i november
2007, ble det spurt om noen av endringene i kontantstøtteloven som har blitt
gjennomført etter innføringen i 1998 har vært på høring. Den eneste høringen
det ble vist til var høringsbrev av 23.2.2005, der det foreslås at trekk i kontantstøtte avbryter foreldelse. Denne saken handler først og fremst om å
stramme inn retten til trygdeytelser til barn som oppholder seg i lengre perioder i utlandet. Denne saken er derfor omtalt under punktet Barn i utlandet, Integrering og mangfold.
De odelstingsproposisjonene som har fremmet forslag til endringer i kontantstøtteloven, er: Ot.prp.nr.29 (2005-2006) Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20052006/Stprp-nr29-2005-2006-.html?id=132689, hvor stønadsperioden foreslås forkortet fra
24 til 23 måneder (gjeldende fra 1.1.2006), Ot.prp.nr.98 (2004-2005) Om lov
om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr98-2004-2005-.html?id=400902, hvor det ble foreslått å gi kontantstøtte på
visse vilkår i opptil to år for adoptivbarn selv om barnet har fylt tre år (gjeldende fra 1.7.2005), Ot.prp.nr.58 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 26.
juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20032004/Otprp-nr58-2003-2004-.html?id=393211, hvor det ble foreslått at arbeidstakere innenfor EØS-avtalens personkrets, som arbeider på kontinentalsokkelen, skal ha
rett til kontantstøtte på lik linje som de som jobber på norsk territorium (innført fra 1.8.1998). Regjeringen besluttet i 2003 at kontantstøtte skulle utbetales for barn bosatt i EØS-området i henhold til bestemmelsene i EØFforordning 1408/71. For de som hadde hatt rett til kontantstøtte kunne ytelsen
bli etterbetalt for en periode tilbake til 1.8.1998. I Ot.prp.nr.60 (1999-2000)
Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/19992000/Otprp-nr60-1999-2000-.html?id=121253, ble det foreslått at støtteperioden for kontantstøtte forkortes med 1 mnd. fra 1.7.2000, slik at kontantstøtte ytes til og
med måneden før barnet fyller tre år, i stedet for fra og med den måneden barnet fyller tre år, men dette ble ikke støttet i komiteen, i Ot.prp.nr.71 (19981999) Om lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/19981999/Otprp-nr71-1998-99-.html?id=120878, ble satsinndelingen foreslått delvis endret. Fra
1.8.1999 blir det ikke gitt kontantstøtte ved avtalt oppholdstid i barnehage på
mer enn 33 timer i uka.
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Høring: Innføring av kontantstøtte (BFD 3.2.1998)
(Høringsbrev foreligger ikke elektronisk)
Stortingsprp. Nr 53 (1997-1998) Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr53-1997-98-.html?id=136909
Innstilling S. Nr 200 (1997-1998) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre
http://www.stortinget.no/inns/1997/inns-199798-200.html
Debatt i Stortinget 10.6.1998
http://www.stortinget.no/stid/1997/s980610-01.html
Odelstingsprp. Nr 56 (1997-1998) Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/19971998/Otprp-nr56-1997-98-.html?id=120651
Innstilling O. Nr 62 (1997-1998) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)
http://www.stortinget.no/inno/1997/inno-199798-062.html
(Her henvises det til partienes merknader i innstillingen ovenfor Nr 200
(1997-1998). Ingen ber om ordet i den påfølgende Odelstingsdebatten, derfor
er den utelatt)
Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19980626041.html&emne=kontantst%d8ttelov*&
Stortingsmelding Nr 43 (2000-2001) Om evaluering av kontantstøtten
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2000-2001/Stmeldnr-43-2000-2001-.html?id=470851
(Evalueringen av kontantstøtten ble gjennomført mellom 1998 og 2001, og
skulle utrede mulige konsekvenser av kontantstøtten mht arbeidsmarked og
sysselsetting, likestilling, barnehagesektoren og barn med spesielle behov
(bl.a. barn i innvandrerfamilier).
Innstilling S.nr.94 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om evaluering av kontantstøtten
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-094.html
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Debatt i Stortinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020418-08.html
Fedrekvote
Fedre har hatt muligheten til å dele fødselspenger med mor siden 1978, men
på tross av stadige utvidelser av fødselspengeordingen har oppslutningen om
deling vært liten (Bente Øverli 1999: Fedrekvote i fokus – en evaluering). 1.
april 1993 ble fire uker permisjon forbeholdt far innført, den såkalte fedrekvoten. Her er de siste endringene av ordningen inkludert.
Odelstingsprp. Nr 70 (2005-2006) Om lov om endringer i folketrygdloven
(utvidelse av fedrekvoten)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20052006/Otprp-nr70-2005-2006-.html?id=188638&showdetailedtableofcontents=true
(fedrekvoten utvides til 6 uker)
Innst.O.nr.57 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov
om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-057.html
Debatt i Odelstinget 8.6.2006
http://www.stortinget.no/otid/2005/oi060608.html
Beslutning O.nr.66 (2005-2006) Lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-066.html
Odelstingsprp. Nr 104 (2004-2005) Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr104-2004-2005-.html?id=132048
(Kap 5 handler om fedrekvoten: adgang til å ta ut kvoten i løpet av de første
seks ukene etter fødsel og innsnevring i adgangen til unntak)
Innst.O.nr.34 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov
om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket
for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)
http://www.stortinget.no/inno/2005/inno-200506-034.html
Debatt i Odelstinget 9.3.2006
http://www.stortinget.no/otid/2005/oi060309.html
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Beslutning O.nr.40 (2005-2006) Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel
og adopsjon)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200506-040.html
Odelstingsprp. Nr 98 (2004-2005) Om lov om endringer i folketrygdloven
og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr98-2004-2005-.html?id=400902
Innst.O.nr.131 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven
(utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-131.html
Debatt i Odelstinget 14.6.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/oi050614.html
Beslutning O.nr.135 (2004-2005) Lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for
adopterte barn)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-135.html
Odelstingsprp. Nr 7 (2004-2005) Om lov om endringar i folketrygdlova
(rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr7-2004-2005-.html?id=394036&showdetailedtableofcontents=true
Innst.O.nr.37 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (rett til lønnskompensasjon
under fedrekvoten basert på egen opptjening)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-037.html
Debatt i Odelstinget 14.12.2004
http://www.stortinget.no/otid/2004/oi041214.html
Beslutning O.nr.40 (2004-2005) Lov om endringar i folketrygdlova (rett til
lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening)
http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-040.html
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Integrering og mangfold
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr 8:46 (2005-2006)
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-046.html Forslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Åse Gunhild Woie Duesund og
Bjørg Tørresdal om tiltak for å sikre personer med minoritetsbakgrunn mulighet til deltakelse i arbeidslivet
Innstilling S. Nr 159 (2005-2006)
http://www.stortinget.no/inns/2005/inns-200506-159.html
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Åse Gunhild Woie Duesund og Bjørg Tørresdal om tiltak for å sikre personer med minoritetsbakgrunn mulighet til deltakelse i arbeidslivet
Debatt i Stortinget 23.5.2006
http://www.stortinget.no/stid/2005/s060523-05.html
Dokument Nr 8:35 (2005-2006)
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-035.html
Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og
Ib Thomsen om språk- og kunnskapskrav i forbindelse med innvilgelse av
statsborgerskap (om integrering, ”kvinner innen enkelte innvandrergrupper”
trekkes frem som særlig dårlig integrerte).
Innstiling S. Nr 124 (2005-2006)
http://www.stortinget.no/inns/2005/inns-200506-124.html

50

Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen om språkog kunnskapskrav i forbindelse med innvilgelse av statsborgerskap
Debatt i Stortinget 11.5.2006
http://www.stortinget.no/stid/2005/s060511-03.html
Dokument Nr 8:93 (2003-2004)
http://www.stortinget.no/dok8/2003/dok8-200304-093.html
Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg, Arne Sortevik og Kari S. Woldseth om tiltak for å fremme integrering
(bredt forslag om integrering der det stadfestes at; ”Det norske samfunn kan
ikke tolerere at kvinner systematisk blir undertrykt”. Omhandler bruk av religiøse kles- og hodeplagg)
Innstilling S. Nr 183 (2004-2005)
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-183.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene
Carl I. Hagen, Per Sandberg, Arne Sortevik og Kari S. Woldseth om tiltak for
å fremme integrering
Debatt i Stortinget 31.5.2005
http://www.stortinget.no/stid/2004/s050531-03.html
Dokument Nr 8:117 (2002-2003)
http://www.stortinget.no/dok8/2002/dok8-200203-117.html
Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om at alle utlendinger som søker oppholdstillatelse i Norge, må underskrive en erklæring om troskap til
Norges grunnlov og løfte om å følge norske lover
Innstilling S. Nr 31 (2003-2004)
http://www.stortinget.no/inns/2003/inns-200304-031.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Jan
Simonsen om at alle utlendinger som søker oppholdstillatelse i Norge, må underskrive en erklæring om troskap til Norges grunnlov og løfte om å følge
norske lover
Debatt i Stortinget 28.11.2003
http://www.stortinget.no/stid/2003/s031128-01.html
Dokument Nr 8:58 (2001-2002)
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-058.html
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Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om krav til troskapsløfte og språk- og samfunnskunnskapstest før norsk statsborgerskap innvilges for
å sikre integrering av innvandrere i det norske samfunn (argumentasjon som
trekker frem kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresdrap som eksempler
på kulturelle fenomener som viser at ”enkelte innvandrere ikke har tilstrekkelig innsikt i og/eller respekt for vertslandets lover og fundamentale menneskerettigheter”).
Innstilling S. Nr 130 (2001-2002)
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-130.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant KarlAnton Swensen om krav til troskapsløfte og språk- og samfunnskunnskapstest
før norsk statsborgerskap innvilges for å sikre integrering av innvandrere i det
norsk samfunn
Debatt i Stortinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020418-04.html
Dokument Nr 8:50 (2001-2002)
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-050.html
Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari
S. Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte
familiemiljøer (Bredt forslag med utgangspunkt i påstanden ”Innvandrerne i
Norge kommer fra en rekke forskjellige kulturer og samfunnstradisjoner, men
felles for mange av disse kulturene og samfunnstradisjonene er et kvinnesyn
som harmonerer svært dårlig med det norske”. Vedlagt artikkel av Hege Storhaug).
Innstilling S. Nr 129 (2001-2002)
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-129.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per
Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari S. Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte familiemiljøer
Debatt i Stortinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020418-01.html
Dokument Nr 8:34 (1999-2000)
http://www.stortinget.no/dok8/1999/dok8-199900-034.html
Forslag fra stortingsrepresentanten Carl I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre
bønnerop gjennom høyttaler
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Innstilling S. Nr 9 (2000-2001)
http://www.stortinget.no/inns/2000/inns-200001-009.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentanten Carl
I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at
det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttaler
Debatt i Stortinget 23.11.2000
http://www.stortinget.no/stid/2000/s001123-03.html
Interpellasjoner
Interpellasjon fra Saera Khan (A) til barne- og likestillingsministeren om
minoritetskvinners muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med norske
kvinner. 6.03.07. Denne er også ført opp under Likestillingspolitikk.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=36705
Interpellasjon fra Saera Khan (A) til kunnskapsministeren om å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv for minoritetsungdom i lys av skolen som en
arena for inkludering. 22.1.2007.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=36242
Interpellasjon av Lise Christoffersen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren om inkludering av innvandrere. 1.11.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35659
Interpellasjon av Tove Karoline Knutsen (AP) til kultur- og kirkeministeren om synliggjøring og styrking av det flerkulturelle Norge i kulturpolitikken. 3.4.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=34290
Interpellasjon av Lena Jensen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren om skjevfordeling i geografisk spredning, kjønn og alder i regjeringsoppnevnte utvalg, styrer og råd (minoritetsbakgrunn trekkes også inn i debatten
nedenfor). 7.5.2004. Denne er også oppført under Likestillingspolitikk.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=29645
Interpellasjon av Inga Marte Thorkildsen (SV) om integreringspolitiske tiltak, aktualisert av drapet på svensk-kurdiske Fadime. 28.1.2002.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=23556
Interpellasjon av Anita Apelthun Sæle (KrF) om et hjelpeapparat som ivaretar rettighetene til barn og kvinner med minoritetsbakgrunn. 23.1.2002.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=23514
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Spesielt om tvangsekteskap
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr 8:24 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg, André Oktay Dahl, Gunnar Gundersen og Bent
Høie om strengere krav til vilkår for familiegjenforening og etablering
http://www.stortinget.no/dok8/2006/dok8-200607-024.html
Innstilling S.nr.129 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise
Holmberg, André Oktay Dahl, Gunnar Gundersen og Bent Høie om strengere
krav til vilkår for familiegjenforening og etablering
http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-129.html
Debatt i Stortinget 27.3.2007
http://www.stortinget.no/stid/2006/si070327.html
Dokument Nr 8:25 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene PerWilly Amundsen og Åge Starheim om å utrede og gjennomføre tiltak mot
tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-025.html
(24-årsgrense, tilknytningskrav og krav til forsørging)
Innstilling S. Nr 118 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag ra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Åge
Starheim om å utrede og gjennomføre tiltak mot tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/inns/2005/inns-200506-118.html
Debatt i Stortinget 11.5.2006
http://www.stortinget.no/stid/2005/s060511-02.html
Dokument Nr 8:24 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene Kari
Lise Holmberg og Bent Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag
ved familiegjenforening (forhindring av tvangsekteskap fremlegges som en av
motivasjonene).
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-024.html
Innstilling S. Nr 119 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg og Bent
Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening
http://www.stortinget.no/inns/2005/inns-200506-119.html
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Debatt i Stortinget 11.5.2006
http://www.stortinget.no/stid/2005/s060511-01.html
Dokument Nr 8:03 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Ulf Erik Knudsen og Per-Willy Amundsen om forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine og heving av aldersgrensen for familiegjenforening med
ektefelle
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-003.html
Innstilling S. Nr 102 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen
om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Ulf Erik Knudsen og PerWilly Amundsen om forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine og heving
av aldersgrensen for familiegjenforening med ektefelle.
http://www.stortinget.no/inns/2005/inns-200506-102.html
Debatt i Stortinget 9.3.2006
http://www.stortinget.no/stid/2005/s060309-01.html
Dokument Nr 8:29 (2004-2005) Forslag fra stortingsrepresentantene Karin
Andersen og Heikki Holmås om lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 35 om
fri rettshjelp (i saker om tvangsekteskap)
http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-029.html
Innstilling O. Nr 45 (2004-2005) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra
stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Holmås om lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (i saker om tvangsekteskap)
http://www.stortinget.no/inno/2004/inno-200405-045.html
Debatt i Odelstinget 1.2.2005
http://www.stortinget.no/otid/2004/oi050201.html
Dokument Nr 8:28 (2004-2005) Forslag fra stortingsrepresentantene Karin
Andersen og May Hansen om dekning av utgifter til kommunale tjenester til
kvinner på flukt fra tvangsekteskap og som oppholder seg på krisesenter i annen kommune enn oppholdskommunen
http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-028.html
Innstilling S. Nr 162 (2004-2005) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra
stortingsrepresentantene Karin Andersen og May Hansen om dekning av utgifter til kommunale tjenester til kvinner på flukt fra tvangsekteskap og som
oppholder seg på krisesenter i annen kommune enn oppholdskommunen
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-162.html
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Debatt i Stortinget 10.5.2005
http://www.stortinget.no/stid/2004/s050510-04.html
Dokument Nr 8:77 (2003-2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn
Karin Gjul, Carsten Dybevig, Jan Arild Ellingsen, Inga Marte Thorkildsen,
Finn Kristian Marthinsen og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 22.
mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
(Ofre for tvangsekteskap gis rett til bistandsadvokat)
http://www.stortinget.no/dok8/2003/dok8-200304-077.html
Innstilling O. Nr 101 (2003-2004) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra
stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Carsten Dybevig, Jan Arild Ellingsen, Inga Marte Thorkildsen, Finn Kristian Marthinsen og Trine Skei Grande
om lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). (Ofre for tvangsekteskap gis rett til bistandsadvokat) http://www.stortinget.no/inno/2003/inno-200304-101.html
Debatt i Odelstinget 14.6.2004
http://www.stortinget.no/otid/2003/o040614-05.html
Dokument Nr 8:25 (2003-2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Jan
Arild Ellingsen, Per Sandberg, Karin S Woldseth og Siv Jensen om å innføre
ordning med bistandsadvokat, betalt av det offentlige, til fornærmede i straffesaker som dreier seg om tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/dok8/2003/dok8-200304-025.html
Innstilling S. Nr 189 (2003-2004) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra
stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg, Karin S Woldseth
og Siv Jensen om å innføre ordning med bistandsadvokat, betalt av det offentlige, til fornærmede i straffesaker som dreier seg om tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/inns/2003/inns-200304-189.html
Debatt i Stortinget 4.6.2004
http://www.stortinget.no/stid/2003/s040604-01.html
Dokument Nr 8:50 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Per
Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari S. Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte familiemiljøer
(Bredt forslag med utgangspunkt i påstanden ”innvandrerne i Norge kommer
fra en rekke forskjellige kulturer og samfunnstradisjoner, men felles for
mange av disse kulturene og samfunnstradisjonene er et kvinnesyn som harmonerer svært dårlig med det norske”. Vedlagt artikkel av Hege Storhaug).
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-050.html
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Innstilling S. Nr 129 (2001-2002) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari S.
Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte
familiemiljøer. http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-129.html
Debatt i Stortinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020418-01.html
Dokument Nr 8:12 (1999-2000) Forslag fra stortingsrepresentantene Karita
Bekkemellem Orheim, Marit Nybakk, Ane Sofie Tømmerås og Astrid Marie
Nistad om å be Regjeringen legge fram forslag om tiltak mot tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/dok8/1999/dok8-199900-012.html
Innstilling S. Nr 184 (1999-2000) Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag frå stortingsrepresentantane Karita Bekkemellem
Orheim, Marit Nybakk, Ane Sofie Tømmerås og Astrid Marie Nistad om å be
Regjeringa legge fram forslag om tiltak mot tvangsekteskap
http://www.stortinget.no/inns/1999/inns-199900-184.html
Debatt i Stortinget 30.5.2000
http://www.stortinget.no/stid/1999/s000530-01.html
Interpellasjoner
Interpellasjon av Erna Solberg (H) om tvangsekteskap blant unge norske
kvinner med utenlandsk familiebakgrunn. 24.10.1997. (Denne interpellasjonen er bakgrunnen for den første handlingsplanen mot tvangsekteskap fra
1998).
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=1923
Spesielt om kjønnslemlestelse
Dokument 8-forslag:
Dok.nr.8:102 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Trine Skei Grande, Gunvald Ludvigsen og Odd Einar Dørum om tiltak mot
kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/dok8/2006/dok8-200607-102.html
Innstilling S.nr.179 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen
om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunvald Ludvigsen og Odd Einar Dørum om tiltak mot kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/inns/2007/inns-200708-179.html
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Debatt i Stortinget 8.4.2008
http://www.stortinget.no/stid/2007/s080408-04.html
Dokument Nr 8:50 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Per
Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari S. Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte familiemiljøer (Bredt forslag med utgangspunkt i påstanden ”innvandrerne i Norge kommer fra en rekke forskjellige kulturer og samfunnstradisjoner, men felles for mange av disse kulturene
og samfunnstradisjonene er et kvinnesyn som harmonerer svært dårlig med
det norske”. Vedlagt artikkel av Hege Storhaug).
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-050.html
Innstilling S. Nr 129 (2001-2002) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Kari S.
Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte
familiemiljøer
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-129.html
Debatt i Stortinget 18.4.2002 http://www.stortinget.no/stid/2001/s02041801.html
Dokument Nr 8:93 (2000-2001) Forslag fra stortingsrepresentant Carl I Hagen om innføring av en regelmessig og pliktig helseundersøkelse av jenter fra
de kulturmiljøer som praktiserer kjønnslemlestelse av jenter og innføre straffeansvar for foreldrene til jentene som blir utsatt for kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/dok8/2000/dok8-200001-093.html
Innstilling S. Nr 303 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra
stortingsrepresentant Carl I Hagen om innføring av en regelmessig og pliktig
helseundersøkelse av jenter fra de kulturmiljøer som praktiserer kjønnslemlestelse av jenter og innføre straffeansvar for foreldrene til jentene som blir utsatt for kjønnslemlestelse
http://www.stortinget.no/inns/2000/inns-200001-303.html
Debatt i Stortinget 12.6.2001
http://www.stortinget.no/stid/2000/s010612-19.html
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Religiøs pluralisme
Kirke/stat
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr.8:80 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Siv Jensen, Carl I Hagen, Jon Jæger Gåsvatn og
Åse M Schmidt om å gjennomføre folkeavstemning om forholdet mellom stat
og kirke samtidig med kommunevalget 2007
http://www.stortinget.no/dok8/2006/dok8-200607-080.html
Innstilling S.nr.241 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders
Anundsen, Siv Jensen, Carl I Hagen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M Schmidt
om å gjennomføre folkeavstemning om forholdet mellom stat og kirke samtidig med kommunevalget 2007
http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-241.html
Debatt i Stortinget 7.6.2007
http://www.stortinget.no/stid/2006/si070607.html
Dokument Nr 8: 54 (2002-2003) Forslag fra stortingsrepresentantene Arne
Sortevik og Ursula Evje om å gjennomføre folkeavstemning hvor spørsmålet
om et eventuelt skille mellom stat og kirke avgjøres
http://www.stortinget.no/dok8/2002/dok8-200203-054.html
Innstilling S Nr 132 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Ursula Evje om å gjennomføre folkeavstemning hvor spørsmålet om et eventuelt
skille mellom stat og kirke avgjøres
http://www.stortinget.no/inns/2002/inns-200203-132.html
Debatt i Stortinget 3.3.2003
http://www.stortinget.no/stid/2002/s030303-01.html
Dokument Nr 8: 12 (2002-2003) Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf
Reikvam og Øystein Djupedal om oppnevning av en bredt sammensatt offentlig kommisjon som skal vurdere forholdet mellom kirke og stat
http://www.stortinget.no/dok8/2002/dok8-200203-012.html
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Innstilling S Nr 105 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Øystein Djupedal om oppnevning av en bredt sammensatt offentlig kommisjon
som skal vurdere forholdet mellom kirke og stat
http://www.stortinget.no/inns/2002/inns-200203-105.html
Debatt i Stortinget 11.2.2003
http://www.stortinget.no/stid/2002/s030211-08.html
Interpellasjoner
Interpellasjon av Inge Lønning (H) til statsministeren om sammenhengen
mellom Grunnlovens § 2 og forholdet mellom kirke og stat. 23.4.2007.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37132
Trudomssamfunn og ymist anna
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr.8:25 (2006-2007) Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og Siv Jensen om opphevelse av straffeloven § 142
(blasfemiparagrafen)
http://www.stortinget.no/dok8/2006/dok8-200607-025.html
Innstilling O.nr.51 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og Siv Jensen om
opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)
http://www.stortinget.no/inno/2006/inno-200607-051.html
Debatt i Odelstinget 25.5.2007
http://www.stortinget.no/otid/2006/oi070525.html
Dokument Nr 8: 27 (2004-2005) Privat forslag fra stortingsrepresentantene
Signe Øye, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal og Sigvald Oppebøen
Hansen om introduksjonsprogram for utlendinger som har arbeid som religiøse forkynnere i Norge
http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-027.html
Innstilling S Nr 184 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal og Sigvald Oppebøen Hansen om introduksjonsprogram for utlendinger som har arbeid som religiøse forkynnere i Norge
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-184.html
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Debatt i Stortinget 31.5.2005
http://www.stortinget.no/stid/2004/s050531-03.html
Dokument Nr 8: 28 (2003-2004) Forslag fra stortingsrepresentantene May
Hansen, Magnar Lund Bergo og Karin Andersen om at Human-Etisk Forbund
og andre livssynssamfunn og et registrert trossamfunn med vigselsrett skal få
rett til å forestå partnerskapsinngåelse
http://www.stortinget.no/dok8/2003/dok8-200304-028.html
Innstilling S Nr 27 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Magnar
Lund Bergo og Karin Andersen om at Human-Etisk Forbund og andre livssynssamfunn og et registrert trossamfunn med vigselsrett skal få rett til å forestå partnerskapsinngåelse
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-027.html
Debatt i Stortinget 18.11.2004
http://www.stortinget.no/stid/2004/s041118-03.html
Dokument Nr 8: 33 (2002-2003) Forslag fra stortingsrepresentantene Akhtar
Chaudhry og Karin Andersen om endringer i regelverket slik at religiøse og
livssynsminoriteter får en likestilt behandling i forhold til tjenester og seremonirom i tilknytning til gravferd og kirkegårder mv.
http://www.stortinget.no/dok8/2002/dok8-200203-033.html)
Innstilling S Nr 120 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Akhtar Chaudhry og
Karin Andersen om endringer i regelverket slik at religiøse og livssynsminoriteter får en likestilt behandling i forhold til tjenester og seremonirom i tilknytning til gravferd og kirkegårder mv.
http://www.stortinget.no/inns/2002/inns-200203-120.html
Debatt i Stortinget 11.2.2003
http://www.stortinget.no/stid/2002/s030211-09.html
Dokument Nr 8: 60 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jan
Arild Ellingsen og Per Sandberg om å unnta imamene fra regelen om spesialkompetanse for opphold og arbeidstillatelse
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-060.html
Innstilling S Nr131 (2001-2002) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og Per Sandberg om å
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unnta imamene fra regelen om spesialkompetanse for opphold og arbeidstillatelse
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-131.html
Debatt i Stortinget 18.4.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020418-04.html
Dokument Nr 8:34 (1999-2000)
http://www.stortinget.no/dok8/1999/dok8-199900-034.html
Forslag fra stortingsrepresentanten Carl I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre
bønnerop gjennom høyttaler) (Dette forslaget ligger også under punktet Integrering og mangfold).
Innstilling S. Nr 9 (2000-2001)
http://www.stortinget.no/inns/2000/inns-200001-009.html
Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentanten Carl
I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at
det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttaler
Debatt i Stortinget 23.11.2000
http://www.stortinget.no/stid/2000/s001123-03.html
Interpellasjoner
Interpellasjon fra Anneliese Dørum (AP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren om å hindre diskriminering av kvinnelige prester. 6.2.1998.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=2766
Friskoler (private skoler)
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr 8: 75 (2000-2001) Forslag fra stortingsrepresentantene Arne
Lyngstad, Inge Lønning, Ursula Evje, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum
om godkjenning av Oasen barneskole ved en eventuell ny søknad etter privatskoleloven § 3 a
http://www.stortinget.no/dok8/2000/dok8-200001-075.html
Debatt i Stortinget 5.4.2001(Ingen innstilling foreligger på sidene til Stortinget) http://www.stortinget.no/stid/2000/s010405-01.html
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Dokument Nr 8: 65 (1998-1999) Forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland og Grete Knudsen om at det ikke gis tilskudd til private skoler
hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes
http://www.stortinget.no/dok8/1998/dok8-199899-065.html
Innstilling S Nr 29 (1999-2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland og
Grete Knudsen om at det ikke gis tilskudd til private skoler hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes
http://www.stortinget.no/inns/1999/inns-199900-029.html
Debatt i Stortinget 14.12.1999
http://www.stortinget.no/stid/1999/s991214-05.html
Dokument Nr 8: 67 (1998-1999) Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula
Evje, Carl I Hagen og Ulf Erik Knudsen om endring i lov av 14. juni 1985 nr.
73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande
opplæring (privatskulelova)
http://www.stortinget.no/dok8/1998/dok8-199899-067.html
Innstilling O Nr 11 (1999-2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen, Ursula
Evje og Ulf Erik Knudsen om endring i lov av 14. juni 1985 nr 73 om tilskot
til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring
(privateskulelova)
http://www.stortinget.no/inno/1999/inno-199900-011.html
Debatt i Odelstinget 14.12.1999
http://www.stortinget.no/otid/1999/o991214-03.html
Dokument Nr 8: 42 (1997-1998) Forslag fra stortingsrepresentant Carl I Hagen om at søknaden om privat muslimsk grunnskole i Oslo avslås (forslaget
ble vedtatt ”ikke behandlet”. Derfor ingen innstilling eller debatt).
http://www.stortinget.no/dok8/1997/dok8-199798-042.html
Interpellasjoner
Interpellasjon av Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren om at flere skoler som bryter grunnleggende med enhetsskolens
idegrunnlag nå har blitt godkjent som privatskoler. 1.6.1999. (ACE-skolene).
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=17975
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KRL
Dokument 8-forslag:
Dokument Nr 8: 45 (2004-2005) Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å innføre et konfesjonsbundet kristendomsfag i grunnskolen
http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-045.html
Innstilling S Nr 133 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å innføre et konfesjonsbundet kristendomsfag i grunnskolen
http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-133.html
Debatt i Stortinget 12.4.2005
http://www.stortinget.no/stid/2004/s050412-02.html
Interpellasjoner
Interpellasjon av Grete Knudsen (AP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren om å gi ansvaret for å videreutvikle KRL til en/flere av de
statlige høgskolene. 5.1.2000.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=18765
Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren om fritaksrett fra KRL-faget. 15.12.1997.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=2331

Diskriminering
Etnisk og religiøs diskriminering
Interpellasjoner
Interpellasjon fra Ivar Østberg (KrF) om diskriminering på arbeidsmarkedet av etniske minoriteter og funksjonshemmede. 22.3.2002.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=24287
Kjønnsbasert diskriminering
Interpellasjoner
Interpellasjon av Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren om å hindre diskriminering av kvinnelige prester. 6.2.1998.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=2766
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Likestillings- og diskrimineringsombudet
Dokument 8-forslag
Dokument Nr.8:55 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Per-Kristian Foss og Olemic Thommessen om å utrede
en omgjøring av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet
og Barneombudet til organer under Stortinget
http://www.stortinget.no/dok8/2007/dok8-200708-055.html
Diskriminering generelt
Dokument 8-forslag
Dokument Nr 8: 66 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene Erna
Solberg, Andrè Oktay Dahl og Olemic Thommessen om generell og overordnet lovgivning hva angår diskriminering uavhengig av grunnlag
http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-066.html)
Innstilling S Nr 54 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra
stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl og Olemic Thommessen om generell og overordnet lovgivning hva angår diskriminering uavhengig av grunnlag
http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-054.html
Debatt i Stortinget 18.12.2006
http://www.stortinget.no/stid/2006/s061218-15.html

Likestillingspolitikk
Dokument 8-forslag
Gjennomgangen av dokument 8-forslag viser at det er svært få likestillingspolitiske saker som tas opp gjennom denne kanalen. Interpellasjoner er det flere
av.
Dokument Nr. 8:26 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande og Gunvald Ludvigsen om å
oppnevne en kommisjon for å gjennomgå drapssaker med bakgrunn i vold i
nære relasjoner
http://www.stortinget.no/dok8/2007/dok8-200708-026.html
Innstilling S Nr.137 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande
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og Gunvald Ludvigsen om å oppnevne en kommisjon for å gjennomgå drapssaker med bakgrunn i vold i nære relasjoner
http://www.stortinget.no/inns/2007/inns-200708-137.html
Debatt i Stortinget 3.4.2008
http://www.stortinget.no/stid/2007/s080403-08.html
Dokument Nr 8:77 (2004-2005) Forslag fra stortingsrepresentantene May
Hansen og Inga Marte Thorkildsen om å lage en levekårsundersøkelse for
kvinner i Norge (Forslaget er begrunnet ut i fra påstanden ”kvinner i Norge
har ikke oppnådd reell likestilling”. Forslaget er ikke behandlet i Stortinget
pga. Stortingsvalget, er det oppgitt i saksopplysningene til forslaget. Det betyr
at det ikke finnes noen innstilling eller debatt knyttet til dette forslaget.).
http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-077.html
Dokument Nr 8: 124 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Inger
Enger og Morten Lund om å lovfeste kjønnsnøytrale pensjonsordninger
http://www.stortinget.no/dok8/2001/dok8-200102-124.html
Innstilling S Nr 190 (2001-2002) Innstilling frå finanskomiteen om forslag frå
stortingsrepresentantane Inger Enger og Morten Lund om å lovfeste
kjønnsnøytrale pensjonsordningar
http://www.stortinget.no/inns/2001/inns-200102-190.html
Debatt i Stortinget 4.6.2002
http://www.stortinget.no/stid/2001/s020604-06.html
Interpellasjoner
Interpellasjon av Odd E Dørum (V) til kunnskapsministeren om likestilling
i skolen (gutter gjør det dårligere i skolen enn jenter). 16.10.2007.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=38261
Interpellasjon fra Saera Khan (A) til barne- og likestillingsministeren om
minoritetskvinners muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med norske
kvinner. 6.03.07. Denne er også ført opp under Integrering og mangfold.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=36705http://epos.stortinget.no/Sp
mDetalj.aspx?id=36705
Interpellasjon av Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren om likestilling i arbeidslivet. 28.11.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35895
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Interpellasjon av Signe Øye (A) til forsvarsministeren om økt kvinneandel i
Forsvaret. 1.11.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35651
Interpellasjon av Lise Christoffersen (A) til justisministeren om vold i
hjemmet i lys av Europarådets kampanje mot vold mot kvinner (2006-2008).
26.10.2006
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35603
Interpellasjon fra Gerd Janne Kristoffersen (A) til kunnskapsministeren
om likestilling i universitets- og høyskolesektoren. 16.6.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=34886
Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren om det internasjonale arbeidet mot trafficking/menneskehandel til prostitusjon. 28.3.2006.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=34214
Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til utviklingsministeren om å styrke kvinneperspektiv i norsk utviklingspolitikk og internasjonale sammenhenger.
8.3.2006. http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=34010
Interpellasjon fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren om som
kan gjøres for at helsevesenet gjenspeiler de prioriteringer om kvinnehelse
som Stortinget har vedtatt. 7.12.2005.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=33275
Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til justisministeren om hva som
gjøres for å sikre at de som vil kommer seg ut av prostitusjon (bl.a. om å vurdere kriminalisere kjøpere). 5.5.2004.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=30277
Interpellasjon av Lena Jensen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren om skjevfordeling i geografisk spredning, kjønn og alder i regjeringsoppnevnte utvalg, styrer og råd (minoritetsbakgrunn trekkes også inn i debatten
nedenfor). 7.5.2004. Denne er også oppført under Integrering og mangfold.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=29645
Interpellasjon fra Ola T. Lånke (Krf) til arbeids- og administrasjonsministeren om hvilke tiltak som er satt i verk for å nå målet om 40 % kvinner i statlige lederstillinger. 4.2.2004.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=28863
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Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (AP) til utdannings- og forskningsministeren om en ekstraordinær satsning på likestilling i norsk forskning.
5.12.2003.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=28420
Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren om
å gjøre asylretten reell for kvinner som er utsatt for kjønnsbasert forfølgelse.
14.5.2003.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=27758
Interpellasjon fra Arne Lyngstad (Krf) til utdannings- og forskningsministeren om strategier for å utjevne forskjeller skolene vedlikeholder, bl.a. i leseferdigheter mellom jenter og gutter og sosialt og økonomisk og kulturelt.
21.1.2003.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=26151
Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren om tiltak for å bekjempe vold mot kvinner. 28.1.2002.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=23555
Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren om hvordan Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til
Handlingsplanen fra Kairo når det gjelder bistand til kvinnehelse og reproduktiv helse. 15.6.1999.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=17609
Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeids- og administrasjonsministeren om hvorfor det er så få kvinner i ledende stillinger i staten og tiltak
for å nå målet om en andel på 30 % innen utgangen av 2001. 16.3.1999.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=16878
Interpellasjon fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren om å sikre likestilling i politi- og lensmannsetaten og bedre kvinnerekrutteringa til tjenestestedene. 29.4.1998.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=14674

1
Vedlegg

I vedlegget er dokumentene ordnet etter de samme overskriftene som i det øvrige dokumentet. Her er det rapporter, veiledere og brosjyrer.

Integrering og mangfold
Rapporter
International Migration 2006-2007.
Sopemi-report for Norway
http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/20
08/Report_migration2006-2007.pdf
Levekår blant innvandrere 2005/2006
Rapport fra SSB (for AID)
http://www.regjeringen.no/upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/20
08/levekaarsundersoekelse.pdf
Forslag til strategier og tiltak for økt rekruttering av personer med ikkevestlig innvandrerbakgrunn til arbeidslivet
Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av AID, 2007.
http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/20
07/AID_strategier_ikke-vestlige_i_arbeidslivet.pdf
Likestillingsmessige konsekvenser for personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter
Veileder til utredningsinstruksen AID, 2007.
http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/veiledninger_og_brosjy
rer/2007/veileder_utredningsinstruks_2007.pdf
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Norges landrapport til Nordisk Ministerråds Migrasjonsutvalg – oktober
2006. Oppsummerer politikken på innvandrings- og integreringsfeltet.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/rapporter/2006/N
orges-landrapport-til-Migrasjonsutvalget-2006.html?id=430085
Norges landrapport til Migrasjonsutvalget – november 2005.
Inneholder eget punkt om ”familie- og kjønnsrelaterte spørsmål”.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/rapporter/2006/N
orges-landrapport-til-Migrasjonsutvalget-2006.html?id=430085
Norges landrapport til Migrasjonsutvalget – juni 2001
Inneholder eget punkt om ”kvinner”.
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenbergII/aid/Rapporter_og_planer/2001/Norges-landrapport.html?id=105642
”Skal alle gjøre alt?” – Evaluering av landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet
Rapport fra Rogalandsforskning fra 2005 om organisasjonene Anti-rasistisk
senter, INLO, KIA, MiRA, NOAS, OMOD, SEIF og SOS Rasisme. Mye om
tilskuddsordningen og innvandrerorganisasjoner generelt. Denne er også oppført under Religiøs pluralisme/støtte til religiøse organisasjoner.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/rapporter/2005/Sk
al-alle-gjore-alt.html?id=106441
Spesielt om barn i utlandet
Rapporten Barn på skole i utlandet
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/prm/2005/0391/ddd/pdfv/246577
-barn_pa_skole_i_utlandet-rapport.pdf
KRD publiserte i mai 2005 denne rapporten som drøfter kulturelle, sosiale, juridiske og praktiske problemstillinger knyttet til at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i en lengre periode i foreldrenes hjemland. Denne siden
inneholder en link til rapporten og en statusrapport på hva som har blitt
gjort/er under planlegging per 21.3.2006.
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Religiøs pluralisme
Trudomssamfunn og ymist anna
Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner
(rapport fra 2000)
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-StoltenbergI/Kirke--utdannings--og-forskningsdepartementet/234920/234921/Tro-oglivssyn-som-grunnlag-for-tilsudd-og-offentlige-funksjoner-offentlige.html?id=422823
Støtte til religiøse organisasjoner
”Skal alle gjøre alt?” – Evaluering av landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet
Rapport fra Rogalandsforskning fra 2005 om organisasjonene Anti-rasistisk
senter, INLO, KIA, MiRA, NOAS, OMOD, SEIF og SOS Rasisme. Mye om
tilskuddsordningen og innvandrerorganisasjoner generelt. Denne er også oppført under Integrering og mangfold.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/rapporter/2005/Sk
al-alle-gjore-alt.html?id=106441
Forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner – kartlegging, vurdering
og utviklingsområder
Rapport fra koordineringsutvalget for departementenes forhold til frivillige
organisasjoner 2004
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/F
orvaltning-av-tilskudd-til-frivillige-organisasjoner.html?id=106052

Likestillingspolitikk
Mainstreaming (budsjett)
Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/Veile
der-til-likestillingsvurdering-og-o.html?id=88463
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Veileder til utredning av konsekvenser for likestilling
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0013/ddd/pdfv/135126innmat_q-0978.pdf
Jakten på kjønnsperspektivet i departementenes fagområder
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0011/ddd/pdfv/135077innmat_jakten.pdf
Spesielt om familiepolitikk/kontantstøtte
SSB-rapport om bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig bakgrunn
på oppdrag av departementet.
http://www.ssb.no/emner/03/04/30/rapp_200626/rapp_200626.pdf
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Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme
En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007
Sammendrag
Formålet med denne lenkesamlingen er å tilgjengeliggjøre dokumenter fra regjering og storting som et empirisk utgangspunkt for å undersøke utvalgte politikkområders sammenkoblinger mellom kjønn/likestillingsproblematikk, integrering og mangfoldsproblematikk og religiøs pluralisme: Hvordan forholder likestillingspolitikken seg til flerkulturelle og flerreligiøse problemstillinger og hvordan behandler andre politikkområder
enn den tradisjonelle likestillingspolitikken kjønnsproblematikk? Sentrale stikkord er kjønn, etniske minoriteter, diskriminering og religion/trossamfunn. Lenkesamlingen er delt inn i fire hovedområder: integrering og
mangfold, religiøs pluralisme, diskriminering og likestillingspolitikk og dekker perioden 1997-2007.
Emneord
Likestilling, likestillingspolitikk, kjønn, etniske minoriteter, mangfold, religion
Summary
This compilation of links gives a systematized overview of governmental and parliamentary documents
within the policy areas integration and diversity, religious pluralism, discrimination and gender equality policy in the period 1997-2007. The intention is to provide an empirical basis for investigating the connections
between gender, ethnicity and religious pluralism within these policy areas.
Index terms
Gender equality, gender equality policies, gender, ethnic minorities, diversity, religion

