Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om følgende
anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om
statsbudsjettet for 2017.
Stortinget ber regjeringen:
1. Igangsette en prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale
med tilhørende CO2-fond. Det legges til grunn at fondet sikres tilstrekkelige inntekter
gjennom en opptrapping av CO2-avgiften for berørte næringer og at finansieringen er på
plass innen 2020. Det er et mål at fondet skal bidra til å kutte klimagassutslippene med 2
millioner tonn CO2-ekv årlig innen 2030. Regjeringen rapporterer om prosess, innretning
og mulig tidsløp for etablering av et slikt fond i revidert nasjonalbudsjett 2017.
2. Utvide fordelene for elbiler gjennom følgende tiltak:
a. Nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020. Regjeringen bes
umiddelbart iverksette notifisering av denne utvidelsen.
b. Fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for brenselcellebiler til 2025/50.000
biler.
c. Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal
betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når
det gjelder bompenger, ferje og parkering.
3. Fremme forslag om fritak for årsavgift for elbiler med virkning fra 2018. Regjeringen
notifiserer om nødvendig et slikt fritak til ESA så snart som mulig.
4. Fremme forslag om miljødifferensiering av engangsavgiften på motorsykler etter modell
av omleggingen i engangsavgiften for personbiler så snart det er mulig.
5. Trappe opp omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk og delkravet om avansert
biodrivstoff i årene 2017-2020. Delkravet om avansert biodrivstoff settes til 2,5 pst. fra 1.
oktober 2017, 3,5 pst. i 2018, 4,5 pst. i 2019 og 8 pst. i 2020. Det generelle
omsetningskravet trappes opp i takt med dette til 20 pst. Opptrappingsplanen
forskriftsfestes.
6. Følge markedet for avansert biodrivstoff tett, og fremme forslag om å heve
omsetningskravet ytterligere dersom tilgangen i markedet og kostnadene tilsier det.
7. Utrede klimapotensialet ved CO2-nøytralt syntetisk drivstoff og vurdere om det er
hensiktsmessig med endringer som kan være nødvendig for å sikre teknologinøytral
markeds- og virkemiddelbehandling for CO2-nøytralt syntetisk drivstoff og andre
klimavennlige alternativer.
8. I løpet av 2018 innføre E10 som en bransjestandard for bensin. Regjeringen bes komme
tilbake i statsbudsjettet for 2018 med en konkret plan for arbeidet.
9. Utrede satellittbasert veiprising for tungtransport. Utredningen skal også inneholde en
vurdering av hvordan et slikt system vil slå ut for nullutslippsbiler og overgang til
biodrivstoff.
10. Senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 presentere en strategi for kommersiell
utvikling av flytende vindmøller, som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk
sokkel.
11. Vurdere utvidelse av ordningen med tilskudd til kondemnering av skip til også å omfatte
nedbygging av kapasitet i utvalgte segmenter. Kondemneringstilskuddet kan da utbetales
umiddelbart, men mottakeren skal forplikte seg til å benytte et tilsvarende beløp til

kontrahering av miljøvennlige nybygg som bidrar til å trekke den maritime næringen i
retning av lavutslippssamfunnet i tråd med gjeldende kriterier for
kondemneringstilskuddet.
12. Så snart det er mulig, og helst i revidert nasjonalbudsjett 2017, legge frem forslag til
endring i engangsavgiften som innebærer at ladbare hybrider med lang elektrisk
rekkevidde kommer bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde.
13. Fremme forslag om fritak for omregistreringsavgift for elbiler med virkning fra 2018.
Regjeringen notifiserer om nødvendig et slikt fritak til ESA så snart som mulig.
14. Vurdere en grønn omlegging av det skattemessige saldoavskrivningssystemet der det
innføres økt avskrivningssats for nye kjøretøy med nullutslipp (saldogruppe c, d og e).
Stortinget ber regjeringen i denne forbindelse vurdere om forslaget innebærer statsstøtte
og eventuelt notifisere før et forslag fremmes.
15. I Perspektivmeldingen drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense
den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av norsk
petroleumspolitikk.
16. Utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen
transportsektoren. Med utgangspunkt i erfaringer fra igangsatte pilotprosjekter, vil
regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et konkret mål for overgang
til fossilfri anleggsdrift.
17. Fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr.
18. Legge frem forslag til en klimalov der det skal settes et mål for lavutslippssamfunnet i
2050 om at klimagassutslippene i Norge skal reduseres i størrelsesorden 80-95 % fra
1990-nivå. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Det skal lovfestes en
femårsmekanisme som i Parisavtalen, som innebærer at regjeringen, for å fremme
omstillingen til et lavutslippssamfunn, skal legge fram for Stortinget fornyede klimamål
som delmål fram til 2050. Fra 2020 og med fem års intervaller, skal regjeringen gjøre opp
status og legge fram nytt klimamål fortrinnsvis ti år fram i tid. Klimamål skal legge til
grunn beste oppdaterte vitenskapelige kunnskap på fastsettelsestidspunktet, være
tallfestede, målbare, rapporterbare og verifiserbare, innebære en progresjon fra forrige
mål, og fremme gradvis omstilling fram mot 2050. Klimamål skal fastsettes konsistent
med Norges bidrag under FNs Klimakonvensjon og eventuell felles gjennomføring med
EU. Det skal også lovfestes at regjeringen i forbindelse med den årlige rapporteringen til
Stortinget legger fram en rapport som viser status for Norges karbonbudsjett, også
innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse av klimamål.
19. Om å utrede en materialavgift, differensiert på fossil og resirkulert, som en mulig
erstatning for dagens emballasjeavgift, og komme tilbake i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett 2017.
20. I neste anbud stille krav om landstrøm ved havner hvor Hurtigrutens anløp normalt har
liggetid på over en time. Støtte til landstrøm skal tillegges vekt i utarbeidelse av ny avtale
og mandat for Enova.
21. Om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med foreløpig unntak for
landbruket og fiskerinæringen. For landbruket og fiskerinæringen skal det nedsettes
partssammensatte utvalg som får i oppdrag å vurdere muligheten for å innføre gradvis økt
CO2 avgift for disse sektorene og foreslå andre klimatiltak, under forutsetning av at

distriktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripolitiske målsettinger ivaretas. Arbeidet
presenteres i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
22. Utrede mulighetene for en differensiert og lavere årsavgift for personbiler for innbyggere
bosatt i områder av landet som ikke har noe reelt alternativ til bil, og fremme eventuelle
forslag til endringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
23. I revidert nasjonalbudsjett 2017 gjøre en vurdering av om Oslo kommunes klimabudsjett
kan danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet.
24. Komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2017 med de nødvendige bevilgninger og
fullmakter for å kunne sikre rask videre framdrift i CCS-prosjektet etter at konseptvalg er
tatt høsten 2017.
25. Utrede behovet for og omfanget av offentlig finansierte boløsninger for elever i
videregående opplæring, og eventuelt utrede alternative tiltak, herunder konsekvenser av å
innlemme boliger for elever i videregående opplæring i Husbankens tilskuddsordning til
studentboliger.
26. Fremme en sak om kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høgskoletilbud i
de statlige finansieringsordningene.
27. Vurdere tiltak for å stimulere til en raskere oppbygning av dagtilbudet for demente innen
lovkravet trer i kraft fra 2020.
28. Sørge for at overgrepsutsatte barn som avhøres av Statens barnehus skal tilbys medisinske
undersøkelser.
29. Forsikre seg om at det ikke stilles uforholdsmessig strenge krav til hvem som kan få lov til
å gi tilbud om pasientreiser, for eksempel knyttet til avstand og reisetid, og at
Dødehavsklinikken kan gis anledning til å gi tilbud på lik linje med andre tilbydere.
30. Foreta en evaluering av flyktningeavtalen i forbindelse med statsbudsjettet 2018, herunder
antallet kvoteflyktninger fremover.
31. Vurdere muligheten for å stramme inn på markedsføringen av kreditt, herunder
forbrukslån.
32. Fremme forslag til endring i barnehagelovens § 12a slik at barn som fyller ett år senest
innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til
å få plass i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
33. Legge til rette for rettighetsutøvere som ønsker å utvikle kommersielle produkter knyttet
til sine egne åndsverk.
34. Sikre en likeverdig behandling i tildeling av midler til regionale filmfond.
35. Vurdere en ordning med mulighet for registrering av firmaer og selskap i Norge uten
fysisk tilstedeværelse etter modell fra Estland.
36. Vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg.
37. Foreta en helhetlig gjennomgang av tilgang på venture-kapital i Norge, både offentlig og
privat, og på egnet måte fremme forslag til forbedringer.
38. Legge frem en plan for to timers grunnrute på fjerntogstrekningene Oslo-Bergen, OsloTrondheim, og en vurdering av de andre fjernstrekningene Oslo-Stockholm, TrondheimBodø og Oslo-Gøteborg i forbindelse med utredning av materiellstrategi og kundetilbud i
kommende utlysning av trafikkpakker.
39. Lage en plan for hvilke tiltak som må på plass for å få timestog Oslo-Gjøvik. Det kan
vurderes om implementering av fjernstyring og ERTMS kan fremskyndes.

40. Sørge for at bymiljøavtalene bidrar til å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk fra 2025
gjennom valg av konsept for 50/50-ordningen. Dette følges også opp gjennom blant annet
fergeanbud og ny forskrift for innkjøp i offentlig sektor.
41. Vurdere å sikre godstransportørene på jernbanen full kompensasjon for kjørevegsavgift,
også i rushtid, og om nødvendig komme tilbake med bevilgningsendringer i forbindelse
med RNB 2017.
42. Komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2017 med en vurdering av eventuell endret
budsjetteringsmodell for Sametinget.
43. Påse at ekstraordinært utbytte fra Argentum finansieres gjennom realisering av eiendeler
dersom det er likviditetsbehov.
44. Vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk og
komme tilbake i RNB 2017.
45. Vurdere å sikre tilskudd til egenorganisert idrett, herunder paraplyorganisasjon/felles
styringsorgan for egenorganisert idrett ved tildeling av tippemidler.
46. Fremme et forslag som kan stimulere til bruk av norsk musikk hos radiotilbydere og
kanaler i DAB-nettet forbindelse med overgangen til DAB-radio.
47. På egnet måte fremme en sak med en vurdering av å oppheve reglene som gjør at man må
ha vært medlem av Statens pensjonskasse i tre år for å få rett til tilleggspensjon.
48. Vurdere om Norge skal slutte seg til EUs miljøprogram LIFE.
49. Vurdere et mål om at minst 10 prosent av de statlige midlene som går til offentlige
anskaffelse skal være innovative, klimavennlige anskaffelser, og komme tilbake til
Stortinget med eventuelt forslag til hvordan dette kan realiseres.
50. Vurdere hvordan det kan settes krav om nullutslippsteknologi ved nye fergeanbud og kjøp
av riksvegfergetjenester, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett 2017.
51. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 komme med en vurdering av å slå sammen
egenandelstak 1 og egenandelstak 2 til et felles egenandelstak med en øvre ramme på
3.000 kroner.
52. I forbindelse med NTP utrede om og hvordan elektrifisering av strekningen TrondheimStjørdal kan gjennomføres sammen med etablering av et nytt dobbeltspor på strekningen.
53. Sørge for at strekningen E39 Betna-Stormyra blir vurdert i arbeidet med ny NTP.
54. Innen juni 2017 om å legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for psykisk helse,
som også tar særlig for seg barn og unges psykiske helse, som et forarbeid til en
økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
55. Sikre at det ansettes sosialpediatere ved alle barneavdelinger på norske sykehus.
56. Om en rask oppfølging av NOU 2016:12 – Ideell opprydding, slik at behandling kan skje i
Stortinget i vårsesjonen 2017.
57. Komme tilbake med en plan for langsiktige investeringer i landbruket i revidert
nasjonalbudsjett 2017.
58. Komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 2017 med en vurdering av
etablering av et toppindustrisenter.
59. Vurdere å endre SkatteFUNN-ordningen slik at en større andel går til bedrifter som yngre
enn 8 år.
60. I styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet påse at det blir prioritert en
økning i tiltaksplasser til AFT-tiltaket.

61. Sikre at ventetiden for tiltaksplasser går ned og at ventetiden for tiltaksplasser omtales i
statsbudsjettet for 2018.
62. Om å gi de regionale helseforetakene i oppdrag å utrede to protonsentre i Norge.
Utredningen skal planlegge for bygging av ett senter innen 2022, og videre etappevis
utbygging, avhengig av kapasitetsbehov og utvikling i behandlingsteknologi. Plasseringen
av sentrene blir eventuelt i Oslo og Bergen.
63. Om å videreføre tilskuddsordningen til ulike organisasjoner under kap. 1138, post 70 og
ikke å gjøre denne om til en prosjektstøtteordning fra 2018.

