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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 1070

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen
Besvart 25. mai 2007 av kunnskapsminister  Øystein Djupedal

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for forskning iverksatt

på barnehageområdet i egen regjeringstid, herunder
hva forskningen søker å avdekke, oppdragsbeskrivel-
se, hvem som forestår forskningen, tidsperspektiv og
den finansielle ramme for forskningen?»

BEGRUNNELSE:
Statsråden har ved flere anledninger, spørretimen

i Stortinget den 9. d.m. og i PULS på NRK1 den 14.
d.m., vist til at det er iverksatt forskning på barn i bar-
nehagen. Statsråden har selv erkjent at det er lite in-
ternasjonal forskning på barn og barnehage, og nær-
mest ingen forskning på effekter av barnehageopp-
hold i Norge. Høyre har ved flere anledninger, senest
i forbindelse med behandling av St.meld. nr. 16
(2006-2007), etterlyst forskning på barnehagesekto-
ren og på betydningen av opphold i barnehage for
barns utvikling, læring og mestring. For å kunne job-
be videre med familiepolitikken er det derfor av stor
betydning å bli informert om hva slags kunnskap vi
kan forvente å få på området og når denne vil være
tilgjengelig.

Svar:
I 2006 fikk Norges forskningsråd (NFR) i opp-

drag å utvide Program for praksisrettet FoU i grunn-
opplæringen og i lærerutdanning til også å gjelde bar-
nehagesektoren fra 2006-2009, innenfor en årlig be-
vilgning på 15,5 mill. kr. 2,5 mill. kr av den årlige be-
vilgningen ble forutsatt benyttet til forskning om bar-
nehagebarn med nedsatt funksjonsevne.

Målet for programmet er å:

– bidra med forskningsbasert kunnskap om barne-
hagen som samfunnsinstitusjon, dens innhold og
kvalitet, og om forholdet mellom lærerutdanning
og profesjonsutøvelse.

– styrke praksisrettet FoU-virksomhet i førskole-
lærerutdanningen og utvikle FoU-nettverk med
relevans for barnehagesektoren.

– heve barnehagepersonalets kompetanse og bidra
til å utvikle barnehagens innhold og organisa-
sjon.

– Barnehageforskningen er tematisk inndelt i tre
prioriterte hovedområder:

– Barnehagens innhold og barns læring og utvik-
ling

– Barnehagen som organisasjon
– Forholdet mellom yrkespraksis og førskolelærer-

utdanning

Innenfor denne rammen ønsker man at program-
met også skal utvikle forskningsprosjekter som har
sin innretning mot overgangen mellom barnehage og
grunnopplæring, og barnehagen som en del av livs-
lang læring.

Første utlysing av barnehagemidler hadde søk-
nadsfrist 21. februar 2007. Programstyret i Norges
forskningsråd skal innen sommeren vedta hvilke pro-
sjekter som får støtte. Norges forskningsråd tar sikte
på å ha en ny utlysing høsten 2007. Ytterligere infor-
masjon om Program for praksisrettet FoU i grunn-
opplæringen og i lærerutdanningen finnes på NFRs
nettsider.
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I tillegg vises det til Stortingets behandling av
St.meld. nr.16 (2006-2007) ... og ingen sto igjen. Tid-
lig innsats for livslang læring, vedtaksnummer 396:
"Regjeringen bes igangsette et forskningsprosjekt
der man følger en representativ barnegruppe over
lang tid. Forskningen bør søke å avdekke ulikheter i

utvikling knyttet opp mot valg av omsorgsløsning,
sosial bakgrunn og etnisk opprinnelse." Denne fors-
kningen skal gjelde hele utdanningsområdet, også
barnehage. Departementet arbeider nå med å utforme
et forskningsoppdrag.

SPØRSMÅL NR. 1071

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 29. mai 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Ifølge St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.meld. nr.

15 (2006-2007) står vedtaket om at Norge i framtida
skal ha to kontrollsentraler, én i Bodø og én i Stavan-
ger, ved lag. Stortinget er informert om at flyttingen
til Sola er forsinket og at omfanget er redusert, men
at flytting skal skje i 2011/2012. 

Kan statsråden gjøre nærmere rede for hvilke for-
beredelser som er gjort, og hvilke planer som forelig-
ger for flyttingen?»

Svar:
Prosjektet for etableringen av Kontrollsentral Sør

i Stavanger blir ført videre med utgangspunkt i sty-
rets vedtak, der områdekontrollfunksjoner skal utfø-
res fra Stavanger og Bodø, mens innflygingskontroll-
funksjoner for det sentrale Østlandsområdet skal ut-
føres fra en ny innflygingskontroll på Gardermoen.
Fremdriften i prosjektet er revidert i tråd med Avi-
nors beslutning om først å prioritere endringer i luft-

roms- og rutestruktur i Østlandsområdet med ut-
gangspunkt i krav fra Luftfartstilsynet og behov for
økt kapasitet, spesielt til og fra Gardermoen.

Prosjektet for Kontrollsentral Sør arbeider for ti-
den med avklaring og mer detaljert kostnadsbereg-
ning av de bygningsmessige og utstyrsmessige end-
ringer som er påkrevd for å etablere den nye kontroll-
sentralen i Stavanger. Fremdriften i disse planene er
tilpasset beslutningene som er tatt i Avinors ledelse
og styre med sikte på etablering av en kontrollsentral
for Sør-Norge i Stavanger i 2011 og gradvis overfø-
ring av områdekontrollfunksjoner for Sør-Norge til
denne enheten.

Avinor vil for øvrig gå gjennom alle større pro-
sjekter som er planlagt innenfor flysikringsområdet
de neste årene. På bakgrunn av denne gjennomgan-
gen vil det utarbeides mer detaljerte tidsplaner i for-
hold til forberedelser, igangsetting og implemente-
ring av de enkelte prosjekter. Dette inkluderer også
de forholdene som tas opp i spørsmålet.

SPØRSMÅL NR. 1072

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Bent Høie
Besvart 1. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Helse Vest sitt styre behandler sak om det nev-

rokirurgiske tilbudet i helseregionen. 
Vil helseministeren gripe inn overfor foretaket

hvis styrets vedtak innebærer en svekkelse av det
nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger universitets-
sjukehus?»

BEGRUNNELSE:
Styret i Helse Vest behandler den 23. mai et for-

slag fra administrasjonen som vil svekke tilbudet
innenfor nevrokirurgi ved Stavanger universitetssju-
kehus. Forslaget har skapt stor uro i Stavangerregio-
nen. Bakgrunnen for innstillingen er en rapport fra et
ekspertutvalg nedsatt av Helse Vest. Samtidig har et
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annet ekspertutvalg på oppdrag av Rogaland fylkes-
kommune og Stavangerregionen kommet med helt
andre anbefalinger. Saken virker nå som en fastlåst
konflikt i helseregionen og tilliten i befolkningen til
Helse Vest i denne saken er sterkt svekket.

Svar:
Nevrokirurgi er et spesialisert behandlingstilbud.

For å sikre faglig kvalitet er det derfor viktig at det i
et lite land som Norge ikke blir for mange små og sår-
bare fagmiljøer og for mange behandlingsenheter
med svakt pasientgrunnlag. Samtidig må vi sikre en
god og likeverdig tilgjengelighet, også til spesialiser-
te tjenester, for befolkningen i hele landet.

I 2002 vedtok Styret i Helse Vest som kjent at
nevrokirurgi er en regionfunksjon som skulle være
lokalisert til Haukeland universitetssjukehus (HUS).
Akuttfunksjonen i nevrokirurgi og noen andre funk-
sjoner ble imidlertid opprettholdt ved Stavanger uni-
versitetssjukehus (SUS). Styret forventet at de to hel-
seforetakene skulle samarbeide, og det ble utarbeidet
en samarbeidsavtale mellom Nevroklinikken, Helse
Bergen og Nevrosenteret, Sentralsjukehuset i Roga-
land (nå Stavanger universitetssykehus, SUS). 

Det har i ettertid vært problemer med etterlevelse
og forståelse av samarbeidsavtalen. Det gjelder også
den nye samarbeidsavtalen som ble inngått i 2005, et-
ter at det ble foretatt en faglig gjennomgang av funk-
sjonsfordeling mellom de to foretakene. Som følge
av de vedvarende problemene nedsatte styret i Helse
Vest (styresak 96/06) en nordisk ekspertgruppe, be-
stående av fire nevrokirurger, for å vurdere det nev-
rokirurgiske tilbudet i Helse Vest. Ekspertgruppa ble
utpekt i samarbeid med SUS. Rapporten, som er en-
stemmig, forelå 15. mai 2007. Parallelt med dette har
Stavanger-Regionens Næringsutvikling og Rogaland
fylkeskommune bestilt en egen faglig gjennomgang. 

Helse Vest behandlet saken på sitt styremøte 23.
mai 2007 i Stavanger. Styret vedtok å opprettholde
24 timers vaktdekning for akutt nevrokirurgi ved
SUS. Det vedtok også at hoveddelen av den elektive
virksomheten, herunder spinal kirurgi (operasjoner i
rygg), skal opprettholdes. I tråd med anbefalingen til

ekspertgruppa vedtok styret imidlertid at planlagte
åpne hjerneoperasjoner (kraniotomier) ikke lenger
skal utføres ved SUS. Det vedtok også å be nasjonale
myndigheter om å utrede organiseringen av parkin-
sonkirurgi og liknende (funksjonell intrakraniell nev-
rokirurgi) i Norge, og at slik kirurgi ikke videreføres
ved SUS til en slik utredning foreligger. Videre ved-
tok styret å anmode nasjonale myndigheter om å ut-
rede organiseringen av barnenevrokirurgi i Norge.

Jeg er opptatt av at befolkningen i Helse Vest, in-
kludert i Stavangerregionen, skal ha et faglig forsvar-
lig og godt nevrokirurgisk tilbud. Det er ikke heldig
at det over tid er uro rundt organiseringen av dette til-
budet. Jeg mottar henvendelser fra mange som er be-
kymret over situasjonen. Jeg vil derfor gi Sosial- og
helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå organiserin-
gen av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet til
barn og til pasienter med Parkinsons sykdom og lik-
nende lidelser i hele landet. Formålet med en helhet-
lig faglig gjennomgang av denne delen av det nevro-
kirurgiske behandlingstilbudet, er å sikre kvalitet i
det nevrokirurgiske behandlingstilbudet i hele landet.
Utredningen vil gi et faglig grunnlag for beslutninger
om organiseringen av det nevrokirurgiske behand-
lingstilbudet. Frist for den faglige gjennomgangen er
satt til desember 2007. 

Jeg tar til etterretning vedtaket i styret i Helse
Vest. Dette innebærer at det fortsatt vil være et nev-
rokirurgisk akuttilbud i Stavanger 24 timer i døgnet,
hele uka. For å sikre kvalitet i akuttilbudet, skal sam-
arbeidet mellom avdelingene i Bergen og Stavanger
styrkes. Samarbeidet innebærer blant annet at det
skal etableres rotasjons- og hospiteringsordninger
ved regionsavdelingen for tilsatte i Stavanger, samt
at regionsavdelingen skal ha ansvar for rekruttering
og tilsetting av nevrokirurger i Stavanger. Tiltakene
skal sikre at tilsatte i Stavanger får opprettholdt og vi-
dereutviklet sin kompetanse. Det er allerede tilsatt en
nevrokirurg i Bergen, som skal begynne tjeneste i
Stavanger 1. juli 2007. Jeg har tillit til at dette vil gi
pasientene i hele Helse Vest et faglig godt tilbud, og
vil i tiden fremover følge nøye med på hvordan sam-
arbeidet ivaretas.
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SPØRSMÅL NR. 1073

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal
Besvart 30. mai 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Stadig flere kommer til Norge for å jobbe. Spe-

sielt har innvandringen fra Polen og andre baltiske
land økt. Arbeiderne tar i stor grad familien med seg.
Ifølge den polske ambassaden befinner det seg mel-
lom 100 000 og 200 000 polske arbeidere i landet. De
polske arbeiderne har imidlertid ikke rett til gratis
norskopplæring. Ved annen innvandring snakkes det
ofte om at språket er nøkkelen til integrering.

Hvordan vil statsråden håndtere de utfordringene
som den polske innvandringen medfører?»

Svar:
Arbeidsinnvandrere fra EØS-/EFTA området og

deres familiemedlemmer omfattes ikke av rett og
plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter
introduksjonsloven. Dette innebærer at de enten selv
må betale for norskopplæringen eller at arbeidsgive-
ren sørger for opplæring. 

Begrunnelsen for å ikke gi innvandrere fra EØS-
/EFTA-området plikt til opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap var at en ikke kunne pålegge personer
som har en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket en
plikt til opplæring, i og med at det ville virke begren-
sende på den frie bevegeligheten av arbeidskraft som
er en sentral del av EØS-avtalen. Det ble ikke gitt rett
til gratis opplæring fordi arbeidsinnvandrere selv har
valgt å komme til landet sammenlignet med dem som
har fått opphold fordi de har et beskyttelsesbehov. En
la også vekt på at arbeidsinnvandrere er i et arbeids-
forhold, og at de som lønnstakere har evne til å betale
for opplæringen. Dette går fram av Ot.prp. nr. 50
(2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonslo-
ven mv.

Jeg ser at det er behov for å vurdere dette på nytt.
Jeg vil legge fram en stortingsmelding om arbeidsmi-
grasjon, og i denne meldingen vil også språkopplæ-
ring for arbeidsinnvandrere bli vurdert.

SPØRSMÅL NR. 1074

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant André N. Skjelstad
Besvart 29. mai 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Det er varslet at Jernbaneverket skal gjøre plan-

overganger langs Nordlandsbanen sikrere. NSB har i
løpet av 1990-tallet solgt mange vokterboliger (på
bygslet tomt). 

Hvordan vil statsråden bidra til at også disse
planovergangene blir bedre sikret?»

BEGRUNNELSE:
NSB solgte fram til 2000 mange vokterboliger

som ligger langs Nordlandsbanen. Jernbaneverket
stengte imidlertid planovergangene fra 2006. Ved be-
hov for å passere jernbanesporet, måtte dette avklares
med jernbaneverket. Fra 2007 var ikke grindene len-
ger fysisk låst, men en måtte ringe togleder for å få
passere jernbanesporet. Det er gjort kjent at i noen av
kjøpekontraktene står det at kjøper, som del av kjø-
pesummen, har vært med på å betale for elektronisk
sikring av planoverganger.

Svar:
På Nordlandsbanen fra Steinkjer til Bodø er det

719 planoverganger som er mer eller mindre i bruk
pr. i dag. For å kunne vurdere planovergangenes sik-
kerhet utførte Jernbaneverket sommeren 2006 en
omfattende registrering av bruken av og den tekniske
tilstanden på planovergangene. I vurderingen av sik-
kerheten er sikt for kryssende kjøretøy, brukshyppig-
het og type kjøretøy som krysser vesentlige forhold.
Det ble avdekket at det er for dårlig sikt på om lag
300 av de 719 planovergangene. Av disse var ca. 100
i jevnlig bruk og de resterende er kun sporadisk i
bruk, eventuelt i korte perioder i forbindelse med
jord- og skogbruksvirksomhet. Høsten 2006 ble det
iverksatt midlertidig stengning av de overgangene
som man fant var i jevnlig bruk.

Med bakgrunn i brukshyppighet og tilstand er det
utarbeidet en oversikt over behov for ulike tiltak for
å sørge for at passering av planovergangene kan skje
på en sikker måte for aktuelle brukere. I 2007 er det
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bevilget 20 mill. kr til dette formålet på Nordlandsba-
nen. Dette skal bidra til å sikre forholdene på ca. 80-
90 overganger. De overgangene som blir prioritert i
første omgang, er de som er jevnlig i bruk. Type tiltak
kan være:

– skogrydding for å bedre sikt
– terrengarrondering for å bedre sikten
– samle flere overganger ved å bygge veger
– bygge over- eller undergang
– bygge sikringsanlegg
– innløsing av planovergangsrettighet.

Det er aktuelt å gjennomføre denne type tiltak
også i 2008 og 2009. Innen prosjektet er ferdigstilt,
skal det være utført nødvendige tiltak på alle plano-
verganger som ikke har tilstrekkelig sikt pr. i dag.

I perioden fra 1990 til 2000 ble det solgt ca. 40
vokterboliger på Nordlandsbanen, og de aller fleste
vil være tilknyttet en planovergangsrettighet. Der-
som det er behov for tiltak på disse planovergangene,
vil prioritering av tiltak skje på samme måte som de
øvrige planovergangene på strekningen.

SPØRSMÅL NR. 1075

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 29. mai 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Over flere år har vi vært vitne til en serie med

dyretragedier på vinterstid på Nordlandsbanen, sær-
lig i området Saltdal-Saltfjell. Reinsdyr og elg søker
ofte opphold på jernbanelinjen ved stort snøfall, med
økt risiko for å bli påkjørt av tog. Serien med dyretra-
gedier har vedvart, med store belastninger også på ei-
ere og ikke minst togpersonell. 

Vil statsråden nå ta initiativ til at det snarest byg-
ges overgangstraseer og beskyttelsesgjerder på Nord-
landsbanen som kan redusere eller fjerne antall dyre-
tragedier?»

Svar:
Siden 2000 har Jernbaneverket region nord sam-

arbeidet tett med Nordland fylke og Trøndelagsfyl-
kene for å iverksette konkrete tiltak for å bidra til re-
duksjon av antall viltpåkjørsler på Nordlandsbanen.
Jernbaneverket bidrar med økonomisk støtte i form
av 0,5 mill. kr pr. år. I samarbeid med viltforvaltnin-
gene i de enkelte kommuner prioriteres tiltak som an-
tas å ha størst effekt på antall viltpåkjørsler, og det ut-
arbeides planer for tiltak langs jernbanen. Ansvar for
gjennomføring av tiltak legges til arbeidsgrupper
hvor berørte kommuner er representert. Type tiltak
som iverksettes, vil variere noe fra år til år, men be-
står i hovedsak av skog- og krattrydding og påfølgen-
de sprøyting. Andre tiltak som er prøvd ut, er refleks,
viltspeil, foring og nedbrøyting av brøytekanter.

Når det gjelder antall elgpåkjørsler, har utviklin-
gen variert i perioden fra 2000. I årene fra 2000 til
2002 var det en markert nedgang i antall påkjørsler,
fra ca. 170 i 2000 til 100 i 2002. I 2003 gikk imidler-

tid antallet opp igjen til 270, for deretter å gå jevnt
ned til ca. 80 i 2006. Så langt i 2007, har det dessverre
igjen vært en markant økning i antall elgpåkjørsler på
Nordlandsbanen. Det er observert en tilsvarende øk-
ning av antall påkjørsler på veg.

Antallet påkjørsler vil variere noe avhengig av
vær- og beiteforholdene den enkelte vinter. Det som
i tillegg vil påvirke antall påkjørsler, er elgbestan-
dens størrelse. Det er ingen tvil om at en fornuftig til-
passet forvaltning av elgbestanden også kan bidra til
å redusere antall påkjørsler.

Når det gjelder påkjørsel av reinsdyr på Nord-
landsbanen, kan det se ut til at de tiltak som er utført
i det omtalte viltprosjektet, bidrar til en reduksjon. I
2000 ble det påkjørt ca. 340 reinsdyr, mens i de siste
2 årene har antallet vært ca. 200. I samme periode har
Jernbaneverket utviklet et samarbeid med reindrifts-
forvaltningen som holder til langs banestrekningen.
Dette samarbeidet består pr. i dag av at reineier har
ansvar for å varsle Jernbaneverket dersom en flokk
rein har kommet nær sporet. Jernbaneverket iverkset-
ter med bakgrunn i dette saktekjøring inntil flokken
er under kontroll.

Jernbaneverket er også i dialog med reindriftsfor-
valtningen for å inkludere den i samarbeidet med fyl-
kene. Formålet er bedre å kunne prioritere tiltak som
kan redusere antall påkjørsler for både rein og elg.

Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at fysiske
tiltak som eksempelvis overgangstraseer og gjerder så
langt ikke har vært vurdert nærmere. Effektene av sli-
ke tiltak må i så fall vurderes opp mot nytten og kost-
nader ved de tiltakene som gjøres i dag. Jeg vil be Jern-
baneverket om å vurdere dette nærmere i forbindelse
med arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.
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SPØRSMÅL NR. 1076

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant Torfinn Opheim
Besvart 1. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Ambulansetjenesten utgjør en svært viktig del

av helsetjenesten i landet. 
Hvorledes vil helse- og omsorgsministeren sikre

en lik ambulansetjeneste i hele landet både hva gjel-
der responstid og kvalitet/kompetansekrav, vil stats-
råden vurdere nye tiltak som sikrer en trygg og sikker
ambulansetjeneste, og hva mener statsråden er en til-
fredsstillende og akseptabel ambulansetjeneste?»

BEGRUNNELSE:
Ambulansetjenesten blir i mange sammenhenger

sammenlignet med "sykehusets forlengede arm".
Dette synliggjør både hvilke forventninger som er
knyttet til ambulansetjenesten hva gjelder responstid
og hvilke økte kompetansekrav som blir stilt til tje-
nesten. Ved flere anledninger dukker imidlertid pro-
blemstillinger opp hvor det er et misforhold mellom
de forventninger som er til tjenesten og hva som fak-
tisk er en realitet. Bekymringen for mange er at dis-
triktskommuner/samfunn må ha andre forventninger
til tjenesten enn sentrale (sykehusnære) områder.
Kompetansekravene til personalet i ambulansen er
stadig økende i takt med utstyrstilgjengeligheten. Det
er i denne anledning viktig å sikre at kompetansekra-
vene blir tilfredsstilt i hele landet.

Svar:
En velfungerende ambulansetjeneste er en forut-

setning for et velfungerende helsevesen, ikke minst i
et land med vår geografi og vårt bosettingsmønster.
Jeg arbeider derfor for å sikre at landet har en sikker
og kvalitetsmessig god ambulansetjeneste. 

Da sosialkomiteen la frem sin Innst. S. nr. 300
(2000-2001) for Stortinget i 2001, ble det lagt til
grunn at den overordnede målsettingen var en akutt-
medisinsk beredskap som skulle ha en høy faglig
standard, med klare ansvarsforhold, hensiktsmessig
organisering, innarbeidede rutiner og gode tekniske
løsninger. I tillegg skulle den gi et mest mulig like-
verdig tilbud til hele befolkningen. 

Ved organiseringen av de akuttmedisinske tje-
nester må det tas hensyn til at bosettingen i deler av
landet er spredt, og at det mange steder er lang av-
stand til spesialiserte helsetilbud. I denne sammen-
heng pekte komiteen på at det må være aksept for at
forutsetningene er forskjellige, og at tjenestene der-
for vil ha ulik utforming i ulike deler av landet. 

I mars 2005 fastsatte Helse- og omsorgsdeparte-

mentet ny forskrift for akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus. Dette medførte et betydelig løft for
de prehospitale tjenester. Ikke minst gjaldt dette for
ambulansetjenesten. I forskriften stilles det spesifik-
ke krav til bemanning og kompetanse for de som ar-
beider i denne tjenesten. Det er fastsatt at alle ambu-
lanser skal bemannes med 2 personer, hvorav minst
ett av helsepersonale skal være ambulansearbeider. 

De første tilbudene om utdanning av ambulanse-
personell i den videregående skolen kom på plass
mot slutten av 1990-tallet. Dette er en fireårig utdan-
ning som fører frem til fagbrev. Per i dag er det over
2 600 personer som har autorisasjon eller har lisens
som ambulansearbeidere. I europeisk sammenheng
anses kompetansekravet som høyt, og må således
sies å være fremtidsrettet. Videre har det blitt uttrykt
et behov for videreutdanning av dagens ambulanse-
personell som har grunnutdanning. Ved flere høgsko-
ler er det derfor iverksatt utprøving av videreutdan-
ning for ambulansepersonell, og jeg har derfor bedt
Sosial- og helsedirektoratet vurdere behovet for å
formalisere en slik videreutdanning. 

For å sikre befolkningen rask tilgjengelighet til
ambulansetjenesten, er det i forskriften § 17 stilt krav
om at ambulansene som en hovedregel skal være be-
mannet med personell i tilstedevakt. Det kan gjøres
unntak fra denne bestemmelsen for ambulanser med
lavt oppdragstall, eller hvor personellet oppholder
seg i umiddelbar nærhet til ambulansekjøretøyet. In-
tensjonen er at ambulansetjenesten bør lokaliseres og
organiseres slik at responstiden minimaliseres. 

Norge har bygd ut en betydelig luftambulansetje-
neste som skal yte spesialisert akuttmedisinsk hjelp
og være en integrert del av den øvrige ambulansetje-
nesten. Denne tjenesten har en basestruktur som er
ment å kompensere for manglende tilgang til høyt
spesialisert akuttmedisinsk hjelp i mer grisgrendte
strøk. Denne tjenesten er et betydelig virkemiddel for
å oppnå mest mulig likeverdig akuttmedisinsk tilbud
til hele befolkningen. 

Et likeverdig akuttmedisinsk tilbud til befolknin-
gen er ikke avhengig av ambulansetjenesten alene,
men av hele den prehospitale kjede. Dette omfatter, i
tillegg til ambulansetjenesten, krav til både gode
kommunikasjonstjenester og velfungerende kommu-
nale legevaktsordninger. Stortinget bevilget i desem-
ber 2006 midler til å bygge ut et nytt nasjonalt digitalt
kommunikasjonssystem. Utbyggingen forutsettes å
starte i inneværende år, og vil sikre at helsetjenesten
og de øvrige nødetatene får et moderne, hensiktsmes-
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sig og avlyttingssikkert kommunikasjonsverktøy.
Dette vil legge til rette for enda bedre samhandling
og mulighet for raskere behandling av pasienter i den
prehospitale kjede. 

En av de meste sentrale aktørene i den prehospi-
tale kjede er den kommunale legevakten. Det er be-
hov for at en vurderer kompetansekrav til leger som
deltar i kommunal legevakt for ytterligere å styrke
det akuttmedisinske tilbudet i kommunene. Tilsva-
rende er det viktig å vurdere om tilgjengeligheten er
god nok. Det vises i denne sammenheng til Helsetil-
synets rapport om "Kommunale legevakter - Helse-
tilsynets funn og vurderinger" og Riksrevisjonens
undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap (Doku-
ment nr. 3:9 (2005-2006)). 

I de senere år har det vært en betydelig økning i
antall oppdrag for ambulansetjenesten. En stor andel
av disse oppdragene er rene transportoppdrag, hvor
det ikke er behov for overvåkning og behandling un-
der transport og hvor kjøretiden ikke er av betydning
for behandlingen. Det er således ikke behov for å bru-
ke ambulanser til disse transportene. 

Jeg har sørget for at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, i samarbeid med Samferdselsdepartementet,
har bedt om at underliggende direktorater utarbeider
et omforent forslag til nye regler for godkjenning av
kjøretøy tilpasset nye behov for pasienttransporter.
Ved å få godkjent nye typer kjøretøy vil man unngå
at ambulanser er bundet opp til rene transportopp-
drag. Dette er transporter hvor det ikke er behov for
den akuttmedisinske kompetanse som det er stilt krav
om i dagens ambulanser. En godkjenning av nye kjø-
retøy til pasienttransport vil frigjøre dagens ambulan-

ser til økt akuttmedisinsk beredskap. 
Forskriftens krav til kompetent bemanning,

sammen med at nye typer kjøretøy vil frigi ambulan-
ser til akuttmedisinsk beredskap, gjør at det legges til
rette for at frivillige organisasjoner kan inngå avtaler
med helseforetakene om å drive transport av pasien-
ter som ikke trenger overvåking og behandling under
transport. Dette vil kunne være med på å sikre at de
frivillige organisasjonene fortsatt har mulighet til
inntekter fra helsetjenesten, samtidig som organisa-
sjonene kan videreføre samarbeidet med helseforeta-
kene. Det har tidligere vært en god rekruttering til
den profesjonelle ambulansetjenesten fra de frivillige
organisasjonene. Nærhet til og kontakt med helsetje-
nesten gjennom transportoppdrag i det daglige, kan
være en faktor for å opprettholde den viktige rekrut-
teringen til utdanning innen ambulansefag for med-
lemmer i organisasjonene. 

Forskriften har medført at ambulansetjenesten nå
har utviklet seg fra å være en transporttjeneste til en
profesjonell akuttmedisinsk tjeneste, kvalitativt på
linje med eller bedre enn i andre europeiske land. Det
tar tid å gjennomføre den omstillingen som er påbe-
gynt i og med forskrift for akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus. Det er imidlertid viktig at forskrif-
tens krav og intensjoner følges opp. Helsetilsynet har
derfor en sentral oppgave i å føre tilsyn med at for-
skriftens krav til akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus blir fulgt opp. Jeg arbeider for en best mulig
og mest mulig likeverdig ambulansetjeneste.
Sammen med de regionale helseforetakene og helse-
foretakene er vi på god vei mot dette målet.

SPØRSMÅL NR. 1077

Innlevert 22. mai 2007 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 4. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden sørge for at Nor-

ge tar del i det utvidede arbeidet mot identitetstyveri
som EU-kommisjonen nå varsler?»

BEGRUNNELSE:
EU-kommisjonen vurderer å foreslå felles EU-

lovgivning mot identitetstyveri i løpet av året. I første
omgang foreslår EU-kommisjonen økt koordinering,
samarbeid og bevisstgjøring om bekjempelse av nett-

kriminalitet i form av svindel, barnepornografi, data-
angrep samt oppfordringer til voldshandlinger på In-
ternett. Den senere tid har vi sett sjokkerende eksem-
pler på hvorledes enkeltpersoner står maktesløse
overfor identitetstyverier hvor det f.eks. har blitt be-
stilt varer, tjenester, kredittkort mv. i deres navn. EU-
kommisjonens arbeid aktualiserer behovet for at
Norge finner tilknytningspunkter for å sørge for at vi
som ikke-medlemmer bøter på ulempen det er ikke å
delta på like fot med våre nærmeste allierte i kampen
mot denne type kriminalitet.
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Svar:
Jeg legger til grunn at stortingsrepresentant Dahl

henviser til initiativet fra EU-kommisjonen presen-
tert i meddelelsen "Towards a general policy on the
fight against cyber crime" 22. mai d.å. til Europapar-
lamentet, Rådet og EUs regionskomité. 

Meddelelsen fra Kommisjonen redegjør for tre
hovedgrupper av handlinger som alle defineres som
datakriminalitet: Tradisjonell kriminalitet, så som
bedrageri og forfalskning, ved bruk av elektronisk
nettverk, publisering av ulovlig materiale på Inter-
nett, og kriminalitet direkte rettet mot data- og infor-
masjonssystemer. Identitetstyveri beskrives i medde-
lelsen som et middel for å begå annen type krimina-
litet, særlig bedrageri. 

For å bekjempe datakriminalitet tar kommisjonen
i første omgang sikte på å forbedre internasjonalt
samarbeid og koordinering generelt, å styrke det ope-
rative samarbeidet på europeisk nivå, og å styrke
samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. I sin
omtale av initiativet fremhever kommisjonen at den,
i tillegg til å bedre samarbeidet mellom EUs med-
lemsland, også tar sikte på å bedre det politiske og ju-
ridiske samarbeidet med tredjeland. Kommisjonen
erkjenner at datakriminalitet har en grenseoverskri-
dende karakter og at global tilnærming er nødvendig
for å bekjempe problemet. 

I tillegg varsler Kommisjonen at den i 2007 vil
igangsette et arbeid med å vurdere om materielle
strafferettslige regler mot identitetstyveri vil være
hensiktsmessig. 

Med Kommisjonens vektlegging på både euro-
peisk og internasjonalt samarbeid, har Norge flere

muligheter for å delta i arbeidet med å bekjempe da-
takriminalitet generelt og mot identitetstyveri spesi-
elt. Som nevnt er det et uttalt mål for Kommisjonen å
samarbeide med land utenfor EU. Norge deltar dess-
uten både i Europol, Eurojust, Interpol og Europarå-
det som alle nevnes av Kommisjonen som mulige
samarbeidsorganer. 

Når det gjelder Kommisjonens forslag om å for-
berede et forslag til EU-lovgivning mot identitetsty-
veri, er meddelelsen relativt vag. Kommisjonen vil i
første omgang sette i gang arbeidet med en analyse.
På det nåværende tidspunkt er det derfor vanskelig å
si om denne lovgivningen vil omfattes av EØS- eller
Schengenavtalen. På generelt plan vil jeg imidlertid
nevne at EU-regler som innebærer en tilnærming av
medlemsstatenes straffelovgivning, som regel faller
utenfor de avtaler vi har med EU. 

Jeg vil imidlertid i alle tilfelle følge med på utvik-
lingen i EU på dette feltet. 

Jeg nevner for øvrig at Datakrimutvalget i delut-
redning II, NOU 2007:2 Lovtiltak mot datakriminali-
tet, har foreslått et nytt straffebud mot identitetstyveri
ved elektronisk kommunikasjon. Forslaget går lenger
enn de kriminaliseringsforpliktelsene som følger av
Europarådets datakrimkonvensjon. Datakrimutval-
gets utredning har nettopp vært på høring, med ordi-
nær høringsfrist 25. mai d.å. Departementet vil vur-
dere forslagene i utredningen i forbindelse med ar-
beidet med ny straffelov - spesiell del. Ved vurderin-
gen av forslaget til eget straffebud mot identitetstyve-
ri vil departementet ha øye for EU-kommisjonens ar-
beid.

SPØRSMÅL NR. 1078

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 5. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Bergensprogrammet er godkjent av Stortinget

og inneholder to hovedprosjekter. Det ene er bygging
av bybane der Bergen kommune og ikke Statens veg-
vesen er tiltakshaver og som har en kostnadsramme
på 1 800 mill. kr (2005-kr). For prosjekter der SVV
er tiltakshaver er det omfattende oppfølging.

Hvordan blir henholdsvis kostnadsutvikling for
bybaneprosjektet i Bergen og utvikling av et høyfre-
kvent matebussopplegg som forutsettes å gi trafikan-

tene gode overgangsmuligheter mellom buss og bane
fulgt opp fra departementet?»

BEGRUNNELSE:
Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 986 der

det fremkommer hvilke rutiner for kostnadsmessig
oppfølgning av store veiprosjekt med Statens vegve-
sen som tiltakshaver. 

Det er ikke spesifikt svart på den del av spørsmå-
let som gjelder oppfølgning av Bergensprogrammet -
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Bybaneprosjektet, der Bergen kommune er tiltaksha-
ver. 

Jeg viser til behandling av St.prp. nr. 75 (2004-
2005) jf. Innst. S. nr. 94 (2005-2006) særlig til ved-
legg 10, 14 og 16 som alle er svarbrev fra statsråden
på spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomi-
teen og der høyfrekvent matebussopplegg omtales.

Jeg viser spesielt til vedlegg 10 der det bl.a. heter:

 "Det er Bergen kommunes ansvar å etablere et
godt matebussopplegg. Bergen kommune bør derfor
vurdere hvordan det, innenfor de økonomiske ramme-
ne som stilles til disposisjon for kollektivtransporten i
Bergen i dag, er mulig å etablere et matebusstilbud
som er i samsvar med de forutsetninger som ligger til
grunn i proposisjonen. 

Jeg forholder meg imidlertid til at driftsansvaret
for Bybanen i tillegg til infrastruktur, materiell og til-
skudd til drift, også omfatter et høyfrekvent matebuss-
opplegg som forutsettes å gi trafikantene gode over-
gangsmuligheter mellom buss og bane."

Bybaneprosjektet er et nytt konsept i Norge, sty-
res av en kommune uten erfaring på samferdselsom-
rådet og har en prislapp på nesten 2 mrd. kr. 

Det såkalte høyfrekvente matebussopplegget
forelå ikke ferdig utviklet verken investerings- eller
driftsmessig da Stortinget behandlet saken. Statsrå-
den har selv gjennom svar til transportkomiteen pekt
på at et høyfrekvent matebussopplegg er en viktig
forutsetning for det prosjektet Stortinget har vedtatt.

Av disse grunner er det åpenbart nødvendig med
nøye kostnads- og konseptstyring fra sentrale sam-
ferdselsmyndigheter. Jeg forventer at statsråden føl-
ger dette prosjektet nøye og med god rapportering til
Stortinget.

Svar:
Bergen kommune har byggherreansvaret for by-

baneprosjektet, og vil derfor ha ansvaret for å bygge
prosjektet innenfor den vedtatte styringsrammen.
Byggingen av Bybanen finansieres som en del av
Bergensprogrammet og følges finansielt opp på sam-
me måte som andre prosjekter i Bergensprogrammet.
Riksvegmidlene som er bevilget til bybaneprosjektet
utbetales av Statens vegvesen til Bergen kommune.
Statens vegvesen rekvirerer også bompenger fra

bompengeselskapet for så å utbetale pengene til Ber-
gen kommune. Det er utarbeidet en avtale mellom
Statens vegvesen og Bergen kommune som regulerer
utbetalingene av bompenger og statlige midler til by-
baneprosjektet.

Eventuelle kostnadsoverskridelser på prosjekte-
ne i Bergensprogrammet skal håndteres innenfor de
samlede økonomiske rammene for Bergensprogram-
met. Dette innebærer at hvis kostnadene for ett av
prosjektene øker utover det som er forutsatt, vil dette
gå ut over andre prosjekter i Bergensprogrammet. 

I likhet med andre bompengepakker som det be-
vilges statlige midler til, vil også Bergensprogram-
met bli omtalt i de årlige budsjettproposisjonene.
Eventuelle avvik i kostnadsutvikling for de store pro-
sjektene i pakken vil da bli kommentert.

Etableringen av et høyfrekvent matebussopplegg
er en forutsetning for at Bybanen kan løse oppgaven
som en ryggrad i kollektivsystemet i Bergensdalen.
Transportanalyser som ble gjennomført i forkant av
St.prp. nr. 75 (2004-2005) viser at uten et godt mate-
system med buss vil etableringen av en bybane gi et
vesentlig dårligere kollektivtilbud enn dagens kollek-
tivsystem med buss. 

Bergen kommune har påtatt seg ansvaret for drift
av Bybanen, herunder et høyfrekvent matebussopp-
legg som skal sikre trafikantene gode overgangsmu-
ligheter mellom buss og bane. Jeg har fått opplyst at
det nå er enighet mellom Bergen kommune og Hor-
daland fylkeskommune om at fylkeskommunen skal
overta driftsansvaret for kollektivtransporten i Ber-
gen, inkludert Bybanen, fra og med 1. januar 2008. 

Jeg forutsetter at fylkeskommunen er innforstått
med at driftsansvaret for Bybanen også innbefatter
etableringen av et høyfrekvent matebussopplegg, og
at dette følges opp i samsvar med de forutsetningene
som ligger til grunn i St.prp. nr. 75 (2004-2005). Jeg
forventer derfor at kommunen og fylkeskommunen
arbeider for å få til så gode løsninger for et matebuss-
opplegg som overhodet mulig innenfor de økonomis-
ke rammene som stilles til disposisjon for kollektiv-
transporten i Bergen. Stortinget vil bli holdt løpende
orientert om saken.
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SPØRSMÅL NR. 1079

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 4. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Den nye tilskuddsordningen skulle blant annet

bidra til at nye metoder ble tatt i bruk i voksenopplæ-
ringa. IKT-basert norskopplæring gir mulighet for
større klasser i deler av undervisningen, flere timer
pr. semester, færre permisjoner osv. Staten har bi-
dratt til å finansiere utviklingen av det internettbaser-
te opplæringsverktøyet Migranorsk. 

Hva gjør departementet for at denne type opplæ-
ring kan tilbys på norge.no, slik at alle kan benytte
seg av den, uavhengig av tid og sted?»

Svar:
Staten har bidratt aktivt til utvikling av IKT-ba-

serte læremidler for opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap for voksne innvandrere. I tillegg er det ut-
viklet og spredt kunnskap om betydningen av IKT-
baserte læremidler i norskopplæringen. IKT-baserte
læremidler vil bidra til større fleksibilitet og bedre in-
dividuell tilrettelegging.

Rambøll Management AS har fått i oppdrag å
evaluere kommunenes implementering av ordningen
med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap for voksne innvandrere. Som en del

av denne evalueringen vil også kommunenes bruk av
IKT-basert opplæring og fjernundervisning bli kart-
lagt. 

Nettbaserte opplæringsprogram/læremidler i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
utvikles normalt ut fra kommersielle interesser på lik
linje med andre læremidler. Det er ikke uvanlig at
staten går inn og gir økonomisk støtte til utvikling av
et læremiddel som det er behov for i samfunnet. Sta-
ten eier ikke rettighetene knyttet til et læremiddel
selv om staten har bidratt til utviklingen av det. Intro-
duksjonsloven bestemmer for øvrig at læremidler for
opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal være
gratis for den enkelte deltaker. Det er den enkelte
kommune som skal sørge for gratis læremidler. 

Vi har ikke tidligere vurdert å gjøre IKT-baserte
læremidler for norskopplæringen gratis tilgjengelig
på norge.no. Dette er et interessant innspill. Før jeg
kan ta stilling til det, må departementet utrede de
økonomiske og juridiske aspektene ved et slikt tiltak.
Dette gjelder både i forhold til allerede utviklede læ-
remidler og ved nye anbud for utvikling av nye lære-
midler.

SPØRSMÅL NR. 1080

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 1. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1095, datert

26. juni 2006 og skriftlig spørsmål, datert 15. mars
2007, vedrørende pensjonsgivende inntekt. 

Vil også ettergivelse av skatt, som skyldes at feil-
aktige opplysninger ble lagt til grunn for ligningen, gi
skattyter en ny treårsfrist til å betale restkravet?»

BEGRUNNELSE:
I en dom i Borgarting lagmannsrett i 2002 ble det

godtgjort at skattyter X hadde hatt lavere inntekt for
årene 1988-1992 enn det likningskontoret hadde lagt
til grunn for ligningen. Ligningen kunne imidlertid
ikke endres siden tiårsfristen for endring av ligning

var utløpt. Ingen andre unntaksregler var etter lik-
ningskontorets oppfatning aktuelle. Likningskonto-
ret sendte saken over til Skattedirektoratet som ved-
tok å ettergi skatten med den begrunnelse at feil opp-
lysninger var blitt lagt til grunn for ligningen. X be-
talte hele restkravet innenfor treårsfristen. Spørsmå-
let blir om X skal godskrives pensjonsgivende inn-
tekt med grunnlag i de korrekte opplysningene som
fremkom.

Svar:
Som nevnt i mitt tidligere svarbrev 4. juli 2006 på

spørsmål nr. 1095 fra stortingsrepresentant
Gjermund Hagesæter reguleres nedsettelse av pen-
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sjonsgivende inntekt mv. av folketrygdloven § 3-15
og forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedset-
telse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og
avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke
er betalt. Utgangspunktet etter forskriften § 1 er at
pensjonsgivende inntekt skal nedsettes når den utlig-
nede skatten ikke er betalt fullt ut innen tre år etter ut-
løpet av utligningsåret. Som tidligere redegjort for er
det slik at ved endring av ligningen som innebærer at
skattekravet settes ned, ses det bort fra allerede ned-
satte pensjonspoeng. Når adgangen til endring av lig-
ning er stengt på grunn av fristreglene i ligningslo-
ven, og det i stedet treffes avgjørelse om ettergivelse
av skatten for å rette opp at feilaktige opplysinger ble
lagt til grunn for ligningen, kan det likeledes være
grunn til å se bort fra allerede nedsatte pensjonspo-
eng. Jeg nevner imidlertid at en slik løsning ikke be-
grunner en tilsvarende løsning for andre tilfeller av
ettergivelse av skatt. 

Jeg gjør for ordens skyld også oppmerksom på at
etter forskriften § 1 første ledd annet punktum kan
nedsettelse av pensjonspoengene skje før tre år er gått
når det foreligger vedtak om utgiftsføring. Også i sli-
ke tilfeller skal skattyter varsles og gis en frist for be-
taling. Fristen for betaling skal være minst 14 dager,
men kan forlenges. 

Ved forberedelsen av dette svaret har det vist seg
at skattemyndighetenes praksis er noe uklar. Dette vil
departementet gripe fatt i, jf. også at jeg i mitt svar-
brev 21. mars 2007 på spørsmål nr. 758 ga uttrykk for
at jeg ville be Skattedirektoratet om en gjennomgang
av saksområdet. I denne sammenheng vil det være
naturlig også å få klarlagt nærmere hvordan denne
særlige type saker behandles. Gjennomgangen vil
også gi grunnlag for en nærmere avklaring av hvor-
dan denne type saker eventuelt bør behandles i frem-
tiden.

SPØRSMÅL NR. 1081

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 1. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Fra i sommer flagges norsk seddelproduksjon ut

fra Norge til utlandet. 
Hva vurderer finansministeren å gjøre vedrøren-

de produksjonen av norsk mynt, som i dag foregår på
Kongsberg, når konsesjonen for myntproduksjonen
utgår?»

Svar:
Det følger av sentralbankloven § 13 at Norges

Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og
mynter. Ved lovendring i 1999 ble det åpnet for at
"andre kan produsere pengesedler og mynter etter av-
tale med banken". Myntproduksjonen ble skilt ut fra
Norges Bank ved opprettelsen av Den Kongelige
Mynt AS (som et heleid datterselskap av Norges
Bank) 1. januar 2001. Norges Bank solgte alle sine
aksjer i selskapet 30. juni 2003 til de to selskapene
Samlerhuset AS og Mint of Finland Ltd., som hver nå
eier 50 pst. Selskapet skiftet i den forbindelse navn
fra Den Kongelige Mynt til Det Norske Myntverket
1. juli 2004. I forbindelse med salget av Den Konge-
lige Mynt i 2003, inngikk Norges Bank og Det Nor-
ske Myntverket en langsiktig rammeavtale om pro-

duksjon av all norsk sirkulasjonsmynt samt jubile-
ums- og minnemynt fram til 31. desember 2009. 

Finansdepartementet sendte ved brev 24. oktober
1996 ut et høringsnotat med forslag til endringer i
penge-, kreditt- og valutalovgivningen til berørte in-
stanser for merknader innen 20. mars 1997. Hørings-
notatet omfattet bl.a. utkast til endringer i sentral-
bankloven. På bakgrunn av høringen fremmet Fi-
nansdepartementet i Ot.prp. nr. 96 (1998-99) forslag
til endringer i sentralbankloven. Departementet fore-
slo lovregler som åpnet for at Norges Bank kan eie
foretak for produksjon av sedler og mynter og annen
forretningsmessig virksomhet. Departementet fore-
slo videre en presisering i sentralbankloven § 13 tred-
je ledd om at Norges Bank kan bestemme at andre
enn banken skal produsere seddel eller mynt etter av-
tale med banken. 

I høringsnotatet 24. oktober 1996 uttalte departe-
mentet følgende:

"Departementets forslag innebærer ikke at foretak
opprettet av Norges Bank gis enerett til produksjon av
sedler eller mynter. I likhet med rettstilstanden i Sve-
rige og Finland bør det være åpning for at produksjo-
nen skal kunne skje der hvor sentralbanken finner det
mest hensiktsmessig på grunnlag av forhold som
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f.eks. pris, kvalitet, sikkerhet mv. Det foreslås derfor
et nytt tredje ledd i sentralbankloven § 13 som fastset-
ter at banken kan bestemme at andre skal produsere
sedler og mynter etter avtale med banken. [...]"

Departementet presiserte i Ot.prp. nr. 96 (1998-
99) følgende om Norges Banks beslutninger etter
sentralbankloven § 13 tredje ledd:

"Departementet legger til grunn at eventuelle ved-
tak i medhold av disse bestemmelsene vil være vedtak
av særlig viktighet, som skal være forelagt Finansde-
partementet før banken treffer vedtak, jf. sentralbank-
loven § 2 annet ledd."

Finanskomiteens flertall, alle unntatt medlemme-
ne fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
sluttet seg til departementets forslag til nytt tredje
ledd i sentralbankloven § 13, under forutsetning av at
Norges Bank tok sikte på å tilføre seddeltrykkeriet og
Den Kongelige Mynt eksterne oppdrag. Komiteens
medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti fant ikke tilstrekkelig begrunnelse i pris,
kvalitet og sikkerhet for en tilretteleggelse av preging
av mynt og trykking av sedler utenfor Norges Bank
og sluttet seg derfor ikke til forslaget, jf. Innst. O. nr.
13 (1999-2000).

Pregingen av norske mynter har vært lokalisert
på samme sted siden Den Kongelige Mynt ble grunn-
lagt i 1686. Jeg mener det fortsatt bør være grunnlag
for myntproduksjon på Kongsberg. Dette forutsetter
at produksjonen av mynt ved Det Norske Myntverket
er konkurransedyktig på både pris og kvalitet. I til-
legg til kvaliteten i selve myntproduksjonen, ligger
det klare kvaliteter i kulturhistoriske forhold ved
myntproduksjon nær de gamle sølvgruvene på
Kongsberg.

En eventuell beslutning om flytting av myntpro-
duksjonen fra Kongsberg må forelegges Finansde-
partementet etter sentralbankloven § 2 annet ledd om
at saken skal forelegges departementet før Norges
Bank treffer vedtak av særlig viktighet. En slik fore-
leggelse må håndteres av departementet om og når
det måtte bli aktuelt. Norges Banks beslutning om å
legge ned seddelproduksjonen i banken ble, på tilsva-
rende måte, forelagt departementet ved brev 7. april
2003.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Nor-
ges Bank med en vurdering av praksis for utgivelser
av jubileums- og minnemynter og sirkulasjonsmynt
med spesielt preg. Departementet legger særlig vekt
på at utgivelser av jubileums- og minnemynter skal
være et viktig bidrag til nasjonal identitet og historie.
Dette tilsier en restriktiv praksis for slike utgivelser,
i samsvar med gjeldende retningslinjer. Etter depar-
tementets vurdering er dette ikke til hinder for en
større grad av forutberegnelighet rundt framtidige ut-
givelser av jubileums- og minnemynter. Departe-

mentet anser at det, innen de gjeldende retningslinje-
ne, er rom for å legge vekt på at myntprodusenten har
behov for forutberegnelighet for en viss utgivelses-
hyppighet for jubileums- og minnemynter. Etter Fi-
nansdepartementets vurdering synes en utgivelses-
hyppighet på om lag én utgivelse per år, slik det ble
forespeilet i rammeavtalen mellom Norges Bank og
Myntverket, å balansere disse hensynene på en rime-
lig måte. 

Vedlegg til svar:
Brev fra Finansdepartementet til Norges Bank

vedrørende "Vurdering av retningslinjer og praksis
for utgivelse av jubileums- og minnemynt og sirkula-
sjonsmynt med spesielt preg".

(Brevets referanse: LeV 200600172906/548)

Vi viser til Norges Banks redegjørelse for praksis
ved utgivelse av jubileums- og minnemynter og sir-
kulasjonsmynt med spesielt preg i brev til Finansde-
partementet 10. oktober 2006, og tidligere korre-
spondanse.

Bakgrunn
Fellesforbundet Myntarbeidernes Fagforening

og Norges Banks funksjonærforbund tok i juni 2006
opp at Norges Banks praktisering av gjeldende ret-
ningslinjer for utgivelse av jubileums- og minnemynt
er for restriktiv, og at de frykter uheldige konsekven-
ser for den framtidige aktiviteten ved Myntverket
med tilhørende negative konsekvenser for sysselset-
tingen. Organisasjonene mener tidspunktet er inne
for å vurdere om det er riktig at Norges Bank fortsatt
skal være delegert myndighet til å vedta utgivelse av
jubileums- og minnemynt. Etter deres oppfatning bør
det nedsettes en rådgivende komité med mandat til å
vurdere innkomne søknader og til å utarbeide lang-
siktige planer for framtidige utgivelser av minne-
mynt basert på gitte retningslinjer og forutsetninger.

Myntverket har i en henvendelse til Finansdepar-
tementet 20. april 2007 uttrykt at det arbeides målret-
tet med å styrke Myntverkets konkurranseevne, men
at produksjonsvolumet i Norge er svært lavt sam-
menlignet med sterke utenlandske konkurrenter,
blant annet som følge av Norges Banks restriktive
minnemyntpolitikk, og at bortfall av forventede min-
nemyntprosjekter gjør det vanskeligere for Myntver-
ket å kunne tilby konkurransedyktige priser på sirku-
lasjonsmynt i 2010. 

Gjeldende retningslinjer og praksis
Sentralbankloven § 16 viderefører lov 26. mars

1982 nr. 3 om jubileums- og minnemynter. Det føl-
ger av lovforarbeidene at man ved å innføre bestem-
melsen i sentralbankloven ikke ønsket å endre gjel-
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dende restriktive praksis. I Ot.prp. nr. 25 (1984-85)
om lov om Norges Bank og pengevesenet, som fi-
nanskomiteen sluttet seg til (Innst. O. nr. 50 (1984-
85)), står det følgende (s. 93 og 94):

"Departementet vil vise til uttalelse i Ot.prp. nr. 40
for 1981-1982 om lov om jubileums- og minnemyn-
ter, der det blant annet heter: 

"Hittil har en fulgt en meget restriktiv praksis ved
utgivelse av jubileums- og minnemynter. Denne prak-
sis går ut på at jubileums- eller minnemynter bare bør
preges for å markere spesielle nasjonale begivenheter
og at det ikke bør inngå som ledd i ulike innsamlings-
aksjoner. En forutsetter at det fortsatt følges den sam-
me restriktive praksis". 

Departementet mener at denne restriktive praksis
bør fortsette." 

Norges Bank har utarbeidet retningslinjer for ut-
givelse av jubileums- og minnemynt og sirkulasjons-
mynt med spesielt preg. I henhold til punkt 1 i ret-
ningslinjene for utgivelse av jubileums- og minne-
mynt skal utgivelse "være begrenset til markering av
store nasjonale begivenheter som må antas å ha al-
minnelig tilslutning i den brede allmennhet". Etter
punkt 4 i retningslinjene kan Norges Bank også delta
i "internasjonale myntprosjekter i særlige tilfelle".
Kravene som stilles til begivenheter som kan marke-
res med myntutgivelse er i hovedsak de samme for
sirkulasjonsmynt med spesielt preg som for utgivelse
av jubileums- og minnemynt.

Retningslinjene for utgivelse av jubileums- og
minnemynt har vært gjenstand for politisk behand-
ling ved flere anledninger. I forbindelse med behand-
lingen i Kredittmeldingen 1991 og 1992 (St.meld. nr.
17 (1993-94)) av delegasjon av kompetansen til å be-
slutte utgivelse etter sentralbankloven § 16, sluttet
Finansdepartementet seg også til Norges Banks for-
slag til retningslinjer. Finanskomiteen sluttet seg en-
stemmig til retningslinjene og departementets forut-
setning om at en restriktiv praksis skulle videreføres,
jf. Innst. S. nr. 92 (1993-94). 

Retningslinjene ble behandlet på nytt i Kreditt-
meldinga 1996 (St.meld. nr. 12 (1997-98)) i forbin-
delse med tilføyelsen av punkt 4. Finanskomiteen
sluttet seg enstemmig til departementets forslag, jf.
Innst. S. nr. 85 (1997-98).

Vedlegg 2 til rammeavtalen mellom Norges Bank og 
Myntverket omhandler utgivelse av jubileums- og 
minnemynter, samt sirkulasjonsmynter med spesielt 
preg. Vedlegget viser til at det i forarbeidene er for-
utsatt en restriktiv utgivelsespolitikk. Vedlegget 
inneholder den nevnte listen over begivenheter som 
synes aktuelle å vurdere i forhold til retningslinjene 
for utgivelse. Det fremgår videre at det i tillegg til 
vurdering av selve begivenheten, vil være en forut-
setning at det rundt begivenheten er etablert et opp-

legg som sikrer en tilfredsstillende gjennomføring av 
prosjektet.

Norges Banks vurdering
Norges Bank har i redegjørelsen 10. oktober

2006 vurdert praksis for utgivelse av jubileums- og
minnemynt og sirkulasjonsmynt med spesielt preg.
Banken har vurdert hva som vil være en forsvarlig ut-
givelseshyppighet, behovet for en utredning om
framtidig utgivelsespolitikk og forslaget om å ned-
sette en rådgivende komité. Norges Bank advarer
mot å øke hyppigheten på utgivelse av slike mynter,
og viser til at hyppigere utgivelser vil innebære en ut-
vanning av denne formen for offisiell markering,
samt at symbolverdien blir redusert, og at den økono-
miske risiko øker. Norges Bank finner retningslinje-
ne, slik de er utformet og praktisert, hensiktsmessige.
Norges Bank opplyser at de har jevnlig kontakt med
relevante fagmiljøer, blant annet gjennom den såkal-
te Pregkomiteen, og at banken vil etablere en ekspert-
gruppe som kan gi råd om hvilke begivenheter som
synes å forsvare utgivelser av minnemynt.

Norges Bank utarbeidet i 1996 en liste over begi-
venheter for de kommende år der markering med ut-
givelse av mynt kunne være aktuelt å vurdere. Listen
er senere revidert, og en revidert utgave inngår blant
annet som vedlegg til rammeavtalen mellom Norges
Bank og Myntverket. Forslag om markering av begi-
venheter som ikke står på listen, blir også vurdert, og
Norges Bank viser til at markering av Ibsens død er
et eksempel på en begivenhet som ikke sto på listen,
men hvor det likevel ble besluttet utgivelse av minne-
mynt. 

Utgivelse av jubileums- og minnemynt og av sir-
kulasjonsmynt med spesielt preg berører flere inter-
esser. Norges Bank presiserer at det ikke er noen be-
grensninger i forhold til hvem som har anledning til
å fremme forslag om å utgi mynter for å markere be-
stemte begivenheter.

Departementet er kjent med at Norges Bank, etter
redegjørelsen 10. oktober 2006, har etablert en rådgi-
vende komité bestående av en myntekspert, en histo-
riker og en statsviter, som skal gi råd om hvilke begi-
venheter som kan synes å forsvare utgivelser av jubi-
leums- og minnemynt og sirkulasjonsmynt med spe-
sielt preg.

Finansdepartementets vurdering
Gjeldende retningslinjer og utgivelseshyppighet

Finansdepartementet mener i likhet med Norges
Bank at gjeldende retningslinjer legger til rette for en
hensiktsmessig praksis for utgivelse av jubileums- og
minnemynt og sirkulasjonsmynt med spesielt preg. 

Finansdepartementet mener at en bør videreføre at
retningslinjene for utgivelse av jubileums- og minne-
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mynter er underlagt politisk behandling, mens myn-
digheten til å avgjøre enkeltsakene er tillagt Norges
Bank med Finansdepartementet som klageinstans. 

Utgivelser av jubileums- og minnemynter skal
være et viktig bidrag til nasjonal identitet og historie.
På den ene side tilsier dette en restriktiv praksis for sli-
ke utgivelser i samsvar med gjeldende retningslinjer,
men samtidig også at det skjer utgivelser regelmessig.
Etter departementets vurdering er det ønskelig med en
større grad av forutberegnelighet rundt framtidige ut-
givelser av jubileums- minnemynter. Departementet
anser at det, innen de gjeldende retningslinjene, er
rom for å legge vekt på at myntprodusenten har behov
for både en viss utgivelseshyppighet for jubileums- og
minnemynter og forutberegnelighet mht. framtidige
myntutgivelser. Etter Finansdepartementets vurde-
ring synes en utgivelseshyppighet på om lag én utgi-
velse per år, slik det ble forespeilet i rammeavtalen
mellom Norges Bank og Myntverket, kombinert med
en langsiktig plan for utgivelsene, å balansere disse
hensynene på en rimelig måte. Norges Banks planer
for framtidige utgivelser av jubileums- og minnemyn-
ter er sentrale i denne sammenheng. 

Plan for framtidige utgivelser
Finansdepartementet anser i likhet med Norges

Bank at det er behov for å vurdere hver myntutgivel-
se enkeltvis. Beslutning om å gi ut jubileums- eller
minnemynt må tas med hensyn ikke bare til hvilke
begivenheter som er en slik markering verdig. Det
må også tas hensyn til om myntutgivelsen på en god
måte er tatt med i det samlede opplegget rundt den
begivenheten som markeres og tas hensyn til mar-
keds- og distribusjonsmessige forhold mv. En mynt-
utgivelse kan bli mer vellykket dersom den er en del
av et større opplegg i forbindelse med markering av
den aktuelle begivenheten. Det er blant annet viktig
at det økonomiske grunnlaget for hver enkelt av de
aktuelle utgivelser er til stede.

På bakgrunn av de krav retningslinjene stiller til
begivenheter som kan markeres med myntutgivelse,
antar departementet at aktuelle begivenheter har en
viss grad av forutsigbarhet ved seg, og at det således
vil være mulig å fastsette en foreløpig plan for fram-
tidige utgivelser. 

Etter departementets vurdering bør Norges Bank
opprettholde dagens praksis med å utarbeide og bear-
beide en foreløpig plan for framtidige utgivelser. Fi-
nansdepartementet legger til grunn at en slik foreløpig
plan ikke skal være bindende. Samtidig er det viktige
hensyn som tilsier at en i stor utstrekning følger fast-
satte planer. Få avvik fra planen vil gjøre det enklere
å sette jubileums- og minnemyntutgivelser inn i en
større ramme med ulike typer av historiske markerin-
ger, og dermed gi grunnlag for et solid økonomisk
fundament for utgivelsene. Finansdepartementet for-

utsetter at Norges Bank arbeider for å sikre at de ak-
tuelle myntprosjektene kan gjennomføres på en for-
svarlig måte i samsvar med de planer for framtidige
utgivelser som fastsettes. Banken bør blant annet i
nødvendig utstrekning bidra med sin fagkompetanse
til de aktuelle jubileums- og minnemyntprosjektene.

Nedsettelse av en rådgivende komité
Finansdepartementet har merket seg at Norges

Bank har etablert en ekspertgruppe, som skal vurdere
hvilke begivenheter som bør markeres med myntutgi-
velse. Departementet forutsetter at ekspertgruppen vil
gi råd i forbindelse med utforming og bearbeidinger av
den foreløpige utgivelsesplanen og i forbindelse med
enkeltutgivelser. Norges Bank bør legge vekt på at ek-
spertgruppen skal ha en uavhengig stilling når den gir
råd. Departementet anser at etableringen av en slik ek-
spertgruppe med en sammensetning som Norges Bank
har lagt opp til, vil styrke grunnlaget for framtidige ut-
givelser av jubileums- og minnemynter og av sirkula-
sjonsmynt med spesielt preg. Departementet legger li-
kevel til grunn at Norsk Bergverksmuseum skal ha en
representant i en slik rådgivende komité. 

Åpen prosess
Etter Finansdepartementets vurdering kan det

være grunn til å styrke den offentlige kommunika-
sjon fra Norges Banks side av både den foreløpige ut-
givelsesplanen og av de enkelte beslutningene om ut-
givelse av jubileums- og minnemynt og av sirkula-
sjonsmynt med spesielt preg. Departementet mener
også det er behov for å legge til rette for en mer åpen
prosess i forbindelse med forberedelse av beslutnin-
gene om utgivelse av jubileums- og minnemynt og av
sirkulasjonsmynt med spesielt preg. 

Departementet antar at utkast til foreløpige utgi-
velsesplaner, inkludert ekspertgruppens råd, samt be-
slutninger om enkeltutgivelser, bør forelegges aktu-
elle instanser, herunder Myntverket, til uttalelse før
beslutning fattes. Norges Bank bør videre gjøre fore-
løpige utgivelsesplaner, samt beslutninger om mynt-
utgivelse, tilgjengelig på sine nettsider.

Finansdepartementet legger til grunn at Norges
Bank vil følge opp dette i den videre praktiseringen
av retningslinjene. 

Med hilsen
Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Gjenpart: Fellesforbundet Myntarbeidernes Fagfore-
ning
Norges Banks funksjonærforening, avd. Det Norske
Myntverket



Dokument nr. 15:7 – 2006-2007 21
SPØRSMÅL NR. 1082

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 5. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Statens vegvesen arbeider med et verneforslag

av riksvei 606 mellom Hardbakke og Krakhella.
Riksvei 606 er den eneste riksveien i Solund kommu-
ne, og all transport til og fra kommunen går på denne.
Siden veien er verneverdig, er den ikke oppgradert til
dagens krav hva gjelder sikkerhet og fremkommelig-
het. Et vern av veien vil kunne få negative konse-
kvenser for kommunens næringsliv og innbyggere
dersom det ikke iverksettes kompenserende tiltak. 

Hva er statsrådens holdning til vern, og vil hun
garantere for kompenserende tiltak?»

Svar:
Riksvei 606 inngår i Nasjonal verneplan som blei

vedtatt under regjeringen Bondevik II i juli 2002.
Statens vegvesen valgte ut objektene i Nasjonal ver-
neplan etter forslag fra de tidligere vegsjefene i hvert
fylke. Prosjektet hadde bred lokal forankring. Etter at
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte
kulturminner var ferdig i 2002, er det arbeidet med
forberedelser til freding av objektene, formålet med
og omfanget av vernet, nøyaktig avgrensing av ob-
jektene og avklaring av eiendomsforhold. 

Ved kongelig resolusjon av 1. september 2006 er
det innskjerpet at alle etater skal utarbeide vernepla-
ner og at objektene i disse skal vernes. Objekt eid av
staten vil bli fredet etter kulturminneloven § 22 a.
Riksantikvaren vil sende en orientering om dette til
berørte parter når forarbeidet med fredingen er fer-
dig. Kommunen og andre berørte parter vil få en frist
på seks uker til å uttale seg om fredingen. 

Fredingen innebærer ikke en frysing av tilstan-
den i dag og er ikke til hinder for at det kan gjøres ut-
bedringstiltak, men på visse vilkår. På objekt som er
i daglig drift, vil det selvsagt være behov for ulike til-
tak også i tiden framover, men de må vurderes ut fra
formålet med vernet for hvert enkelt objekt. Forvalt-
ningsplanene for hvert objekt vil legge føringer for
hva som er tillatt og ikke. At enkelte veger og tunne-
ler ikke kan oppgraderes på grunn av for eksempel
bredden, er i utgangspunktet et problem som eksiste-
rer uavhengig av vernet. Det samme kan sies om be-
hovet for midler til ulike tiltak. Problemstillingene er

de samme med og uten vern. Jeg minner om at det er
fylkeskommunen som har avgjørende innflytelse på
prioriteringer til øvrige riksveger. 

Jeg har så langt gjort to endringer i forbindelse
med oppfølging av Nasjonal verneplan. Jeg mener
det bør synliggjøres i kommende Nasjonal transport-
plan i hvor stor grad det er vernede objekt i det enkel-
te fylke. Dersom utbedringene skulle vise seg å bli
mer kostnadskrevende på grunn av vern, bør det tas
hensyn til det i premissene i Nasjonal transportplan. 

Statens vegvesen utarbeider forvaltningsplaner
for hvert objekt i verneplanen. Disse er en utdyping
av fredingsforskriften og legger føringer for hva som
er tillatt og ikke, og hva det eventuelt må søkes om
samtykke til. Forvaltningsplanene vil være et ved-
legg til funksjonskontraktene og et redskap for de
som drifter og vedlikeholder vegen. Samtidig vil de
være et redskap for de som forvalter objektet. For-
valtningsplanene skal godkjennes av Riksantikvaren
og Vegdirektoratet. Arbeidet med forvaltningsplane-
ne er godt i gang og vil være fullført i løpet av 2007
for de objektene som er i daglig drift. Samferdselsde-
partementet har bestemt at utkast til forvaltningsplan
fra nå av vil bli sendt på høring til berørte kommuner
etter hvert som de er ferdige. Det vil bli lagt stor vekt
på kommunenes uttalelse.

Jeg legger avgjørende vekt på at en freding av en
vegstrekning ikke skal være til hinder for lokal utvik-
ling. 

Når det gjelder rv 606 i Solund, har Solund kom-
mune fremmet flere ønsker for utvikling av vegen.
Statens vegvesen oppgir disse å være bl.a. etablering
av møteplasser, ombygging av kai på Krakhella, ut-
videlse av vegen ned til ferjekai, samt etablering av
nye traseer/tunneler, så fremt tunnelpåhugg/avkjørin-
ger lages på en slik måte at de ikke skjemmer ved
nærføring til fredet kulturminne. Statens vegvesen
opplyser at ønskene i det alt vesentlige er uproblema-
tiske i forhold til vernet, og at de vil bli tatt inn i for-
valtningsplanen som skal lages for vegen. Forvalt-
ningsplanen vil bli sendt på høring til kommunen, og
skal godkjennes av Vegdirektoratet og endelig av
Riksantikvaren.
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SPØRSMÅL NR. 1083

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 1. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Hva er fremdriftsstatus for Vossapakko, og når

kan den ventes til Stortinget?»

Svar:
Det legges opp til at ekstern kvalitetssikring (KS

2) av prosjektet kan starte i løpet av høsten 2007. Sa-
ken vil bli fremmet for Stortinget så snart som mulig
etter at tilstrekkelige avklaringer foreligger.

SPØRSMÅL NR. 1084

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Dagfinn Sundsbø
Besvart 31. mai 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Kravet om minimum 6 måneder opphold i lan-

det for å opprettholde rettigheter i folketrygden kan
virke urimelig for personer som av medisinske årsa-
ker er anbefalt langtidsopphold i helseriktig klima. 

Bør det vurderes å endre kravene til medlemskap
i folketrygden for norske statsborgere som av medi-
sinske årsaker ikke bør oppholde seg her i landet over
lengre tid, og har NAV plikt til å forhåndsopplyse
sine klienter om mulig bortfall av rettigheter pga. at
regelverket ikke overholdes?»

BEGRUNNELSE:
En kvinne er av sitt NAV-kontor opplyst om at

hun i flere år har vært utmeldt av folketrygden fordi
hun ikke har oppfylt bestemmelsene om 6 måneder
botid i landet hvert år. Kvinnen lider ifølge legeer-
klæring av en "alvorlig, invalidiserende astma". Le-
gen viser til at hun i stor grad ble isolert innendørs da
hun ikke tåler å være ute selv i normalt mildt/fuktig
norsk vår- og høstklima. På tross av daglig bruk av
flere astmamedisiner ble hun utsatt for flere lungein-
feksjonsrunder hver vinter. Legen anbefalte at hun
mesteparten av året burde være bosatt i et "helseriktig
klima" og hun har siden 2001 fulgt dette med svært
gode resultater. Kvinnen ble fra 2000 innvilget ufø-
repensjon med tilleggsytelser som ung ufør.

Den konkrete saken er til behandling i trygderet-
ten, men den reiser prinsipielle spørsmål som det vil
være viktig å få avklaring på.

For det første bør det foretas en vurdering av kra-
vet om 6 måneder opphold i Norge hvert år når det er

i strid med de medisinske anbefalingene og påfører
personen akutte lidelser og samfunnet store behand-
lingskostnader.

For det andre bør det vurderes hvilken opplys-
ningsplikt NAV har. I den aktuelle saken har ved-
kommende vært på årlige besøk hos sitt lokale tryg-
dekontor uten å bli orientert om at hun opptrer i strid
med bestemmelsene for medlemskap i folketrygden.
Kvinnen sier hun etter å ha blitt gjort oppmerksom på
forholdet og etter anbefaling fra sitt trygdekontor,
søkte om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette
er avslått med henvisning til at hun har vært utmeldt
for lenge.

Svar:
Spørsmålet berører flere forhold knyttet til uten-

landsopphold og trygderettigheter. 
Generelt er retten til ytelser fra folketrygden be-

tinget av medlemskap i trygden. 
Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge el-

ler arbeidstaker i Norge er pliktig medlem i folke-
trygden. Som bosatt regnes alle som oppholder seg
her, og oppholdet er ment å vare eller har vart i minst
12 måneder. Motsatt er den som oppholder seg i ut-
landet mer enn 12 måneder, ikke lenger å regne som
bosatt i Norge. 

Personer som oppholder seg vekselvis i Norge og
utlandet, regnes ikke lenger som bosatt dersom uten-
landsoppholdet overstiger 6 måneder i hvert år av to
eller flere påfølgende år. Det pliktige medlemskapet
i trygden opphører følgelig hvis man gjennomgående
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oppholder seg mer enn halve året i utlandet over flere
år. 

Denne regelen er innført blant annet for å unngå
tilpasninger i forhold til reglene om eksport av tryg-
deytelser (bl.a. pensjoner), som medfører at visse
ytelser bare gis til personer som er medlem i trygden.

Pensjonister og andre som skal oppholde seg i ut-
landet i så lang tid at de ikke kan regnes som bosatt i
Norge, kan etter søknad bli tatt opp som frivillig
medlem i trygden. Det er et ufravikelig vilkår for det-
te at vedkommende har vært medlem i trygden i
minst tre av de siste fem kalenderårene før søknads-
tidspunktet. I tillegg må man ha nær tilknytning til
Norge og det norske samfunnet. Den som tas opp
som frivillig medlem, må betale trygdeavgift etter
særskilte regler. Avgiftens størrelse avhenger av
hvilke rettigheter det frivillige medlemskapet omfat-
ter. 

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å endre de
beskrevne reglene dersom man fortsatt skal operere
med begrepet "bosatt i Norge". Det ligger i sakens
natur at en person må oppholde seg her en betydelig
del av året dersom det skal ha et reelt innhold. Jeg an-
tar imidlertid at den konkrete saken det vises til i
spørsmålet med begrunnelse i hovedsak dreier seg
om spørsmålet om hvilken utstrekning ytelser skal
gis etter at en person har flyttet fra Norge. 

Unge uføre som flytter til utlandet mister de sær-
fordeler som ligger i ordningen med en minste garan-
tert tilleggspensjon. Jeg har nylig redegjort for Stor-
tinget om bakgrunnen for denne ordningen og min
vurdering av behovet for eventuelt å endre reglene på
dette området. Jeg viser i denne forbindelse til mitt
svar på skriftlig spørsmål fra representanten Voie
Duesund (spørsmål nr. 1232) i brev av 3. oktober
2006, og til min uttalelse til Dokument nr. 8:1 (2006-
2007) og Dokument nr. 8:2 (2006-2007) om forslag
om å endre reglene slik at unge uføre får beholde den

garanterte tilleggspensjonen ved flytting til utlandet.
Jeg viser til vedlagte kopier av brev av henholdsvis 9.
november 2006 og 8. januar 2007. 

Jeg har forståelse for at det oppleves som urime-
lig å miste en ytelse man har hatt når man flytter til
utlandet. Spesielt vil dette naturlig nok gjelde perso-
ner som har gode medisinske grunner for å oppholde
seg i utlandet større deler av året. 

Det er likevel slik at ordningen med ytelser til
unge uføre er beregnet på Norge og norske forhold,
og bortfallet av særrettene betyr ikke at all pensjon
fra Norge faller bort. Det som skjer er, at ytelsen blir
omregnet til det vedkommende har krav på ut fra bo-
tid og inntekt i Norge etter lovens vanlige regler. 

Selv om det kan anføres gode grunner for å be-
holde ordningen slik den er i dag, har jeg gitt uttrykk
for at det kan være grunnlag for å se nærmere på re-
glene for unge uføre. Jeg finner det naturlig at dette
gjøres i forbindelse med oppfølgingen av Uførepen-
sjonsutvalget og en gjennomgang av reglene for ufø-
re generelt. Et flertall i arbeids- og sosialkomiteen
sluttet seg til denne vurderingen i forbindelse med
behandlingen av de nevnte Dokument 8-forslagene
(Innst. S. nr. 53 (2006-2007)).

Arbeids- og velferdsetaten har en klar plikt til å
informere sine brukere om hvilke konsekvenser et
lengre utenlandsopphold kan ha for trygdeutbetalin-
ger og trygderettigheter generelt. Dette forutsetter
imidlertid at etaten faktisk kjenner til utenlandsopp-
holdet og lengden av det. 

Stønadsmottakerne har på sin side plikt til å un-
derrette etaten om alle endringer i forhold som kan ha
betydning for retten til en ytelse. Den enkelte må der-
for selv i god tid melde fra om for eksempel uten-
landsopphold til det lokale NAV-kontoret, slik at det-
te får mulighet til å vurdere saken og informere ved-
kommende om hvilke konsekvenser et eventuelt
utenlandsopphold vil få.

SPØRSMÅL NR. 1085

Innlevert 23. mai 2007 av stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal
Besvart 5. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Regjeringen legger til grunn prinsippet om uni-

versell utforming. Moss lufthavn, Rygge kan vanske-
lig kalles universelt utformet slik planene fremstår i
dag med passasjerbroer/sluser, der man legger opp til
at de reisende skal gå ned og opp trapper ved om-
bordstigning. 

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at disse løs-

ningene blir valgt i ett år, der Regjeringen allerede
har varslet at de vil legge frem en egen lov som skal
forby diskriminering av funksjonshemmede?»

BEGRUNNELSE:
Den nye flyplassen skal etter planene åpne 1. ok-

tober 2007. Flyplassen kan håndtere 2 mill. reisende
i året; det regnes med 800 000 reisende det første
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året. For at av- og ombordstigningen skal gå så raskt
som mulig, har man planlagt at passasjerbroene ut fra
terminalen skal ha trapper ned til der flyet står par-
kert. Deretter skal man kunne gå inn i flyets trapper
både forfra og bakfra, dvs. at bevegelseshemmede
først må gå ned en trapp for så å gå opp en trapp, iste-
denfor å gå rett om bord slik det stort sett er lagt opp
til på f.eks. Gardermoen.

Svar:
Innledningsvis ønsker jeg å presisere at konsesjo-

nen for Rygge ikke tillater at trafikken på Rygge
overstiger 774 000 passasjerer per år uten at konse-
sjonen endres. Departementet har så langt ikke mot-
tatt noen søknad om heving av trafikktaket.

Slik spørsmålet er stilt, finner jeg grunn til å pre-
sisere at jeg har fått opplyst fra Rygge sivile lufthavn
AS at det ikke vil bli bygd vanlige "nesebroer", som
går helt ut til flyene, på den nye lufthavnen. Selskapet
begrunner dette først og fremst med at trafikkgrunn-
laget er for lite til å forsvare investeringskostnadene.
I tillegg blir det anført at flyselskapene (kundene) øn-
sker kortest mulig opphold på flyplassen, og at om-
bordstigning og avstigning går raskere dersom en be-
nytter inngangene både foran og bak i flyet via bak-
ken. Samtidig må det presiseres at bevegelseshem-
mede vil ha full mulighet til å benytte seg av vanlig
heis for å komme seg fra terminalbygningen og ned
på bakkenivået, der flyene er parkert.

Til sammenligning bør det nevnes at Avinor AS
bare har broer på sine seks største lufthavner: Oslo
Lufthavn Gardermoen (17,6 mill. passasjerer), Sta-
vanger lufthavn, Sola (3,1 mill.), Bergen lufthavn,
Flesland (4,3 mill.), Trondheim lufthavn, Værnes
(3,2 mill.), Bodø lufthavn (1,4 mill.) og Tromsø luft-
havn (1,6 mill.). Kristiansand lufthavn, Kjevik har in-
gen broer og en årstrafikk på 820000 passasjerer.
Sandefjord lufthavn, Torp har ca. 1,3 mill. passasje-
rer, men ingen broer (alle tall fra 2006). Det er med
andre ord ingen lufthavner med trafikk på det nivået
Moss lufthavn, Rygge (MLR) har tillatelse til å ha i
startfasen, som har broer.

Det er viktig å understreke at det ikke er myndig-

hetskrav som er grunnen til at Avinor ikke har bygd
broer på sine seks største lufthavner. Grunnlaget er
markedsmessige vurderinger av hva det er trafikk-
messig grunnlag for og hva flyselskapene etterspør.

Det er ventet at europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 1107/2006 om rettighetene til funk-
sjonshemmede passasjerer og personer med redusert
bevegelighet når de er ute og flyr vil bli tatt inn i
EØS-avtalen i løpet av inneværende år. Denne for-
ordningen gir funksjons- og bevegelseshemmede
passasjerer krav på ikke å bli avvist fra flygninger,
når en ser bort fra noen snevre unntak som ikke har
relevans i denne sammenhengen. Derimot stiller den
ikke krav til måten passasjerene skal kunne komme
seg om bord på flyet på så lenge de rent faktisk kom-
mer seg om bord.

Det er riktig at begrepet universell utforming står
sentralt i arbeidet med eventuelle nye lovbestemmel-
ser om forbud mot diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne (oppfølgingen av NOU
2005:8). Det er også riktig at dette begrepet, i alle fall
potensielt, går lenger for luftfartens del enn de krave-
ne som følger av den nevnte forordningen. Det nøy-
aktige innholdet vil måtte avklares gjennom det kom-
mende lovarbeidet, og det ville være galt av meg å
foregripe utfallet av dette arbeidet. Utgangspunktet
bør være at lufthavner av samme størrelse bør be-
handles likt fordi de har tilnærmet samme mulighet
til å dekke investeringskostnader.

For mange flytyper finnes det alternative teknis-
ke løsninger som gjør det mulig for passasjeren å
komme seg inn på flyet ved egen hjelp, typisk ved
hjelp av såkalte "trappeklatrere". Flere av Avinors
lufthavner, som ikke har broer, har slikt utstyr, og det
kan være aktuelt å stille krav om at alle lufthavner
over en viss størrelse skal ha slikt utstyr dersom de
ikke har broer. Kostnadene ved å anskaffe denne ty-
pen utstyr er ikke større enn at konsekvensene bør
være akseptable når en lufthavn overskrider den fore-
skrevne trafikkgrensen på grunn av trafikkøkning.
Selv med en slik regel må det tas forbehold om at
denne typen teknisk utstyr ikke lar seg anvende på en
del mindre flytyper.
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SPØRSMÅL NR. 1086

Innlevert 24. mai 2007 av stortingsrepresentant Åge Starheim
Besvart 1. juni 2007 av kultur- og kirkeminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Samlokaliserte etatar i Førde (SEIF) har sendt ut

konkurransegrunnlag for eit nybygg på 5 500 kvm.
Formål: samlokalisere statlege, fylkeskommunale og
kommunale etatar, som i dag leiger lokalar kvar for
seg, og der dei besøkjande til desse kontora har lite
med kvarandre å gjere. Konsekvensane er ein sann-
synleg auke av husleige for desse etatane på opp mot
3,5 mill. kr pr. år, og at det vert ståande mykje tomme
lokalar i Førde. 

Synes statsråden at dette er fornuftig bruk av
skattepengar?»

GRUNNGJEVING:
Det er utsendt konkurransegrunnlag frå det som

vert kalla Samlokaliserte etatar i Førde (SEIF), der
tilbydarane kan melde seg på i kampen om å tilby
egna lokalar til statlege, fylkeskommunale og kom-
munale etatar, som i dag leiger lokalar i Førde. Plana
er å føre opp eit nybygg på 5 500 kvm, der Lotteri- og
stiftelsestilsynet vil verte største leigetakaren, med
ca. 1 650 kvm.

Det er i dag i overkant av 15 000 kvm ledige kon-
torlokalar i Førde sentrum, fordelt på fleire utleiga-
rar. Det manglar difor ikkje på konkurranse på utlei-
gemarkedet av kontorlokalar i Førde. Fleire er i dag i
ein situasjon der dei må leige ut til ein svært låg pris.
Dette har resultert i at m.a. Lotteri- og stiftelsestilsy-
net har motteke tilbod om ny husleigeavtale frå no-
verande utleigar, som åleine vil kunne medføre låga-
re leigepris på over 1 mill. kr pr. år i motsetning til å
flytte til nybygg for SEIF. Kultur- og kyrkjedeparte-
mentet har kopi av dette tilbodet.

Ifølge konkurransegrunnlaget frå SEIF er formå-
let å få til felles lokalisering/samlokalisering for dei
ulike etatane, som i dag held til i forskjellige bygg i
Førde sentrum.

Deltakarane, ifølge utsendte konkurransegrunn-
lag, er oppgitt som følgjande: Lotteri- og stiftelsestil-
synet, Norges vassdrags- og energidirektorat Region
Vest, Sunnfjord likningskontor, Førde trygdekontor/
Aetat Førde, Sunnfjord og Ytre Sogn Jordskifterett,
Buf-etat (Fagteam og Fosterheimtenesta, Buf-etat
(Familiekontoret), Arbeidstilsynet Vestlandet, Inno-
vasjon Norge og Sogn og Fjordane fylkeskommune -
kulturavdeling.

I kor stor grad folk har behov for å besøkje fleire
av desse etatane samtidig, er det stor grunn til å stille
spørsmålsteikn ved. Det er i dag svært kort avstand

mellom etatane som det her er snakk om å samloka-
lisere, der det tek få minutt å gå mellom desse.

Kultur- og kyrkjedepartementet har bekrefta pr.
telefon at departementet har motteke kopi av nover-
ande utleigar til Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt til-
bod, datert 22. desember 2006, om ny husleigeavtale
med Lotteri- og stiftelsestilsynet og kopi av referat
frå møte den 14. desember 2006 mellom Lotteri- og
stiftelsestilsynet og utleigar.

I referatet går det fram at utleigar kan vere like
arealeffektive som nybygg, og at romplana kan en-
drast til same romplan som var førespurd i SEIF-pro-
sjektet.

Med dagens låge utleigeprisar på eksisterande
kontorlokalar i Førde er det vanskeleg å tene pengar
på utleige, noko som vil verte endå vanskelegare med
eit nybygg på 5 500 kvm. I dette tilfelle vil det vere
det offentlege som forkludrar eigedomsmarkedet i
Førde. Ein vil kunne verte skulda for å nytte offentle-
ge skattebetalarar sine pengar til å øydeleggje for pri-
vat initiativ i Førde. Med dagens byggeprisar er det
lite sannsynleg at ein vil kunne oppnå billigare hus-
leige i eit nybygg, tvert imot.

Ei konsekvensutgreiing før nybygg vert iverksett
ville gje svar på korleis situasjonen på utleigemarke-
det i Førde er i dag, og korleis situasjonen vil verte et-
ter ei oppføring av nybygg på 5 500 kvm.

Svar:
Eg ser positivt på Lotteri- og stiftelsestilsynets si

deltaking i prosjektet "Samlokaliserte etatar i Førde"
som omfattar statlege og fylkeskommunale etatar
som i dag held til i ulike bygg i Førde. Dette vil gi ein
samling av mellom 100 og 200 tilsette i offentlege
funksjonar på ein plass. Per i dag har fire etatar ved-
teke å bli med i prosjektet, medan tre til fire framleis
vurderer om ein skal vere med. Lotteri- og stiftelses-
tilsynet er den største etaten målt i tilsette.

Når det gjeld dei økonomiske vurderingane og
bruken av offentlige midlar vil eg understreke at kvar
einskild etat må gjere si eiga kost/nyttevurdering i di-
alog med overordna nivå. Eg kan difor berre svare for
Lotteri- og stiftelsestilsynet sine vurderingar. Der vi-
ser dei økonomiske reknestykka etter gjennomført
anbodsrunde at ein vil kome ut på om lag same nivå
som det ein betaler i noverande leigeavtale. Det er di-
for vanskeleg for meg å sjå korleis samlokaliserings-
prosjektet skal gi ein samla auke i husleige på 3,5
mill. kr, slik det er opplyst i spørsmålet.

Når det gjeld husleiga til Lotteri- og stiftelsestil-
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synet, har rett nok huseigaren til tilsynets noverande
lokalar kome med eit tilbod om lågare leigepris enn i
dag ved fornying av eksisterande avtale. Tilbodet om
ny leigepris kom etter at anbodsrunden for fellesbygg
var i gong, og må etter vurderinga til Lotteri- og stif-
telsestilsynet verte sett som eit ledd i huseigaren sitt
arbeid for å hindre framvekst av nye, konkurrerande
næringsbygg i Førde. 

Så langt eg kjenner Førde er det god aktivitet og
utvikling innan handel og service i denne byen i dag.
Eg trur den relativt avgrensa samlokaliseringa av of-

fentlege etatar det her er tale om vil være eitt av fleire
positive initiativ i Førde. Dei offentlege etatane som
er med i prosjektet, ser også samlokaliseringa som eit
høve til å vere med på å påverke utsjånaden på byg-
ningsmassen i Førde i positiv retning, då det ved ut-
forminga er stilt høge krav til arkitekturen til bygget.
Som kulturminister synes eg slike omsyn er viktige
ved utviklinga av norske bysentra.

Eg viser elles til fornyings- og administrasjons-
ministerens svar 9. februar 2007 på spørsmål nr 532
frå stortingsrepresentant Starheim om same tema.

SPØRSMÅL NR. 1087

Innlevert 24. mai 2007 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 4. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Politiet er avhengig av bred tillit i befolkningen.

Tips fra publikum kan være avgjørende for å oppkla-
re lovbrudd. Det må derfor arbeides aktivt for å sikre
at alle grupper i samfunnet opplever det naturlig å
kontakte politiet når de har informasjon eller selv
trenger hjelp og beskyttelse. Tillit sikres bl.a. gjen-
nom et mangfoldig og representativt politikorps. 

Hva gjøres for å rekruttere minoriteter til politiet,
i hvilken grad blir disse i etaten over tid, og hva gjø-
res for å sikre at minoriteter ha en lang karriere i eta-
ten?»

Svar:
Politihøgskolen har lenge hatt en bevisst satsing

for å øke andelen studenter med minoritetsbakgrunn.
Aldri har så mange unge med minoritetsbakgrunn
blitt tatt opp på Politihøgskolen som i år. Dersom alle
som i disse dager får tilbud takker ja til plassen, vil 29
unge med minoritetsbakgrunn starte sin politiutdan-
ning til høsten. 7 av de 29 er kvinner. Til sammenlig-
ning ble 9 studenter med minoritetsbakgrunn tatt opp
i 2006.

Politihøgskolen og Politidirektoratet skal i 2007
gjennomføre prosjektet "Rekruttere og beholde".
Med fokus på polititjenestemenn med etnisk minori-
tetsbakgrunn skal politi- og lensmannsetaten i fram-
tiden oppnå bredere bruk av den eksisterende kompe-
tansen etaten innehar. Samtidig antar en at dette igjen
vil føre til økt rekruttering av studenter med etnisk
minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. 

Politihøgskolen skal dessuten gjennomføre pro-
sjektet "Ut i felten". Formålet med dette prosjektet er:

– Gjennom samarbeid med Oslo politidistrikt, Hor-
daland politidistrikt og Sør-Trøndelag politidis-
trikt bistå Politihøgskolen med å markedsføre ut-
danningen i "sine miljøer" mot unge med minori-
tetsbakgrunn.

– Knytte kontakt med minoritetsorganisasjoner lo-
kalt i de tre byene Oslo, Bergen og Trondheim
som kan hjelpe PHS med aktiv rekruttering.

– Vurdere å oppsøke moskeer for å informere om
PHS og politiutdanningen.

– Utrede hvilke som er de 10 største møtearenaene
for unge med minoritetsbakgrunn (festivaler,
idrettsarrangementer etc.), samt besøke de som
ligger innen prosjektets tidsramme.

– Utrede hvilke ungdomsskoler og videregående
skoler som har størst konsentrasjon av unge med
minoritetsbakgrunn i de tre byene, samt besøke
disse. Vurdere om dette er et tiltak som fungerer.

– Utrede gjennom hvilke annonsekanaler man tref-
fer unge med minoritetsbakgrunn, samt utarbeide
en begrenset markedskampanje som evalueres
opp mot mottakerne.

– Tilby svømmekurs til interesserte søkere med
minoritetsbakgrunn i regi av PHS.

– Vurdere videre bruk av praksisansvarlige i frem-
tidig rekrutteringsarbeid mot unge med minori-
tetsbakgrunn.

– Evaluere prosjektet i 2008 med en rapport 2008,
som også omfatter forslag til tiltak for fremtidig
rekrutteringsarbeid.
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I disponeringsskrivet for 2007 er alle politidis-
trikt og særorganer pålagt å utarbeide mål og planer
for å øke antall ansatte med innvandrerbakgrunn fra
ikke-vestlige land. Dette vil Politidirektoratet følge
opp gjennom styringsdialogen.

Det gjennomføres også i 2007 opplæring av an-
satte i politidistriktene og særorganene for å øke be-
visstheten og kunnskapen om minoriteter.

SPØRSMÅL NR. 1088

Innlevert 24. mai 2007 av stortingsrepresentant Peter N. Myhre
Besvart 4. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Hva vil Regjeringen gjøre for å hindre at den

prosentuelle andelen innvandrere i enkelte kommu-
ner blir for høy?»

BEGRUNNELSE:
I bydelen Søndre Nordstrand i Oslo har nå 41,3

pst. av befolkningen innvandrerbakgrunn. I ytterlige-
re 6 av Oslos bydeler er innvandrerandelen høyere
enn 25 pst., og andelen øker raskt i samtlige bydeler.
Innvandrerandelen i Oslo er 23 pst. Det bor 123 891
innvandrere i Oslo. Herav er 101 649, eller 18,9 pst.,
innvandrere med ikkevestlig bakgrunn. Enkelte an-
dre norske kommuner er i samme situasjon. Dette
gjelder spesielt større bykommuner og disses om-
egnskommuner.

Dermed kan man enkelt "regne ut" når flertallet
av Oslos innbyggere utgjøres av innvandrere.

Det er sikkert mulig å kritisere både statlige og
kommunale myndigheter for ikke å gjøre nok for å
integrere innvandrerne i det norske samfunnet. Men
vi må slå fast at innvandrerbefolkningen øker raskere
enn integreringstiltakene virker. Det er derfor ikke
uten grunn at mange er bekymret for at antallet inn-
vandrere blir for høyt i forhold til den etnisk norske
befolkningen.

Norge har en liberal innvandringspolitikk. Med
en videreføring av denne er det grunn til å anta at an-
tallet innvandrere i Norge vil øke drastisk i årene som
kommer, og at den etnisk norske befolkningen kom-
mer i mindretall i Oslo og enkelte andre byer.

Mange innvandrere velger å bosette seg i Oslo og
enkelte andre byer, slik at innvandrerprosenten er og
vil bli høyere her enn den er på landsbasis.

Det er derfor grunn til å iverksette tiltak som re-
duserer den samlede innvandringen for en periode
fremover.

Dette ikke minst for å la integreringstiltakene vir-
ke over tid.

Svar:
Jeg signerte den 15. mai en revidert samarbeids-

avtale med KS om bosetting av flyktninger. KS og
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sam-
arbeider om å velge hvilke kommuner som skal an-
modes om å bosette flyktninger. Denne ordningen
har sammenheng med prinsippet om at den enkelte
kommune skal stå fritt til å bosette flyktninger og
selv bestemme hvor mange de vil bosette. Ordningen
skal bidra til at den enkelte kommune er godt forbe-
redt til å integrere flyktningene i lokalsamfunnet. An-
svaret for å iverksette integreringspolitikken ligger
som kjent i kommunene.

For Oslo er andelen nyankomne med botid under
5 år ca 30 pst av alle innvandrere, og dette er blant de
laveste av de 12 kommunene med størst innvandrer-
befolkning i landet. I forhold til det totale antall inn-
vandrere i Oslo er det årlige antallet bosatte flyktnin-
ger i Oslo relativt lite. I 2006 mottok Oslo integre-
ringstilskudd for vel 400 førstegangsbosatte flyktnin-
ger. I tillegg opplyser Oslo kommune for 2006 å ha
registrert vel 100 tilflyttinger av flyktninger som har
vært bosatt i andre kommuner.

Arbeidsmarkedets behov påvirker hvor man
flytter og bosetter seg. Som for resten av befolknin-
gen, er det en tendens at flyktninger også ofte flytter
til sentrale strøk. For å redusere den såkalte sekun-
dærflyttingen og forhindre at bosatte flyktninger
flytter, har man i introduksjonsloven regulert at per-
soner som flytter fra sitt introduksjonsprogram til en
annen kommune, mister retten til deltakelse. Videre,
hvis en person som er avhengig av sosialhjelp flytter
fra bosettingskommunen til en ny kommune og sø-
ker om sosialhjelp, gis det i regelverket knyttet til
sosialtjenesteloven anledning for tilflyttingskom-
munen å henvise personen tilbake til bosettings-
kommunen. 

Jeg har for øvrig merket meg at Oslo kommune i
mange år har arbeidet målrettet med å utvikle et kul-
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turelt mangfold i byen og sett på innvandrerbefolk-
ningen som en ressurs i denne sammenheng.

Representanten Myhre skriver at Norge har en li-
beral innvandringspolitikk. Underforstått at for man-
ge flyktninger får tillatelse til å bli i Norge. Det er jeg
uenig i. I samsvar med Soria Moria-erklæringen fører
Regjeringen en helhetlig innvandrings- og flyktning-
politikk forankret i Norges internasjonale forpliktel-
ser. Regjeringen vil før sommeren legge frem forslag
til en ny utlendingslov, da det er behov for et bedre
lov- og regelverk på dette feltet. Da vil også Stortin-
get få mulighet til å diskutere sentrale sider ved inn-
vandringspolitikken.

Størstedelen av innvandringen til Norge i dag er

knyttet opp mot personer som søker arbeid innenfor
EØS-området. Jeg vil minne om at SSB i sin analyse
av konjunkturtendenser for Norge og utlandet skriver
at den økte arbeidsinnvandringen har gjort at den
sterke produksjonsveksten har kunnet gå sammen
med moderat lønnsvekst og lavt rentenivå. Dagens
innvandringspolitikk er således en av forutsetningene
for den gode økonomiske situasjon i Norge. 

Regjeringen tar utfordringene knyttet til integre-
ring på alvor. Regjeringens handlingsplan for inte-
grering og inkludering viser dette. Integrering skjer i
lokalsamfunnene og forutsetter en aktiv inkludering
av alle grupper, her ligger en stor utfordring til det lo-
kale politiske lederskapet for å få dette til.

SPØRSMÅL NR. 1089

Innlevert 24. mai 2007 av stortingsrepresentant Steinar Gullvåg
Besvart 4. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Regelverket for samordning av folketrygden og

offentlige tjenestepensjoner kan føre til at gjenleven-
de ektefelle taper i forhold til egen opptjening i fol-
ketrygden. Dette kalles gjerne "negativ effekt". Etter-
latte som rammes av denne ordningen, mener den er
klart urettferdig. 

Er det mulig å gjøre endringer i samordningsre-
glene med sikte på å fjerne "negativ effekt"?»

BEGRUNNELSE:
Etterlattepensjonen fra folketrygden består av en

grunnpensjon på 55 pst. av den tilleggspensjonen
som avdøde ektefelle har tjent opp. Etterlatepensjo-
nen faller bort når den gjenlevende mottar egen ufø-
repensjon eller fyller 67 år og får rett til egen alders-
pensjon. Den gjenlevende er sikret en tilleggspensjon
etter den gunstigste av to alternativ, enten

– 100 pst. av den gjenlevendes egen opptjente pen-
sjon, eller

– 55 pst. av summen av de tilleggspensjoner som
gjenlevende og avdøde har tjent opp

Ved samordningen av tjenestepensjon og folke-
trygd skal egen tilleggspensjon samordnes fullt ut,
mens en merytelse fra pensjonen til avdøde ektefelle
er fri for samordning. I noen tilfeller er det gunstig
om egen pensjon er lavere enn tjenestepensjonen. Da

kompenseres lav opptjening. De som er i motsatt si-
tuasjon, som altså har høyere egenpensjon enn tje-
nestepensjon, rammes av den negative effekten og
får redusert samlet pensjonsinntekt på grunn av sam-
ordningen. Særlig statspensjonister opplever å få re-
dusert pensjon ved overgang til alderpensjon.

Et departementsoppnevnt utvalg har utredet pro-
blemet med "negativ effekt og sett på ulike alternati-
ver.

Svar:
De offentlige tjenestepensjonsordningene er så-

kalte bruttoordninger. Dette innebærer at en alders-
eller uførepensjonist med full opptjening er garantert
en pensjon (folketrygd + tjenestepensjon) på 66 pst.
av sluttlønnen (bruttogarantien). Folketrygden utbe-
tales alltid fullt ut, mens tjenestepensjonsordningene
gjør fradrag etter nærmere regler. Blant annet skal
som hovedregel hele tilleggspensjonen fra folketryg-
den gå til fradrag i tjenestepensjonen.

Som stortingsrepresentant Gullvåg viser til i sin
begrunnelse for spørsmålet, er en gjenlevende ekte-
felle som alders- eller uførepensjonist sikret en til-
leggspensjon fra folketrygden som utgjør det beste av

a) pensjonistens egen tilleggspensjon eller
b) 55 pst. av summen av pensjonistens egen til-

leggspensjon og avdøde ektefelles tilleggspen-
sjon (såkalt kombinert tilleggspensjon).
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Etter en lovendring i 1989 skal samordningsfra-
draget uansett beregnes av pensjonistens egen til-
leggspensjon. Når tilleggspensjonen er en kombinert
tilleggspensjon (alternativ b) innebærer lovendringen
at merytelsen i forhold til egen tilleggspensjon er fri-
tatt for samordning.

Lovendringen innebar for dem som var omfattet
at samlet pensjon økte. Disse pensjonistene fikk såle-
des utbetalt et beløp i tillegg til bruttogarantien (66
pst. av sluttlønnen). 

For de som har kombinert tilleggspensjon (55
pst. av egen og 55 pst. av avdødes tilleggspensjon)
beregnes samordningsfradraget som nevnt på grunn-
lag av hele den tilleggspensjonen som pensjonisten
selv har opptjent. Dette innebærer i en del tilfeller at
samlet pensjon etter samordning kunne vært høyere
dersom den egenopptjente tilleggspensjonen hadde
vært lavere (man "taper" på å opptjene tilleggspen-
sjon). Dette betegnes som negativ effekt.

Samordningsloven gir klare regler for hvordan
samordningen skal foretas. Det hevdes at loven skal
fortolkes slik at samordningsfradraget for de som har
kombinert tilleggspensjon skal utgjøre 55 pst. av
egen tilleggspensjon (altså ikke hele den egenopp-
tjente tilleggspensjonen). Høyesterett fastslo imidler-
tid i en dom fra 1994 at det er korrekt at samordnings-
fradraget beregnes av hele den egenopptjente til-
leggspensjon. Det er således ingen som får for lite ut-
betalt i forhold til gjeldende lovgivning. Jeg er imid-
lertid kjent med at visse sider av samordningen med

tilleggspensjon fra folketrygden innenfor det gjel-
dende bruttosystemet ikke oppfattes som logiske.

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg stiller
spørsmålet om det er mulig å gjøre endringer i sam-
ordningsreglene med sikte på å fjerne negativ effekt. 

Som nevnt ovenfor oppstod fenomenet negativ
effekt etter en lovendring i 1989 som innebar en lem-
ping av samordningen for mange pensjonister. Jeg
anser det ikke for aktuelt å reversere denne lovend-
ringen. 

Som representanten Gullvåg er inne på, har
spørsmålet vært utredet tidligere. Det har vært pekt
på flere mulige alternativer der negativ effekt ikke
ville oppstå, men som innebærer skjerpet samordning
i mer eller mindre grad. Dessuten har en løsning som
innebærer å samordne med 55 pst. av egenopptjent
tilleggspensjon vært vurdert. De foreliggende utred-
ningene har ikke anbefalt å endre gjeldende regler. I
NOU 1995:29 Samordning av pensjons- og trygde-
ytelser konkluderte et offentlig utvalg ledet av pro-
fessor dr. juris Asbjørn Kjønstad med at man innen
det gjeldende bruttosystemet burde akseptere proble-
met med negativ effekt. 

I det pågående arbeidet med pensjonsreformen
må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpas-
ses den nye folketrygden. Jeg vil legge vekt på å
komme frem til løsninger der en unngår slike utslag
som i dag betegnes som negativ effekt. Departemen-
tet vurderer likevel om det er mulig å gjøre noe også
i forhold til dagens ordninger.

SPØRSMÅL NR. 1090

Innlevert 24. mai 2007 av stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal
Besvart 4. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Er det tilsiktet at endring av sivil stand fra regis-

trert samboer med felles adresse til gift skal slå ut i
økt skatt på grunn av skattebegrensningsregelen?»

BEGRUNNELSE:
Skattebegrensningsregelen (skatteloven § 17.1 -

17.2) kan gi som utslag at to registrerte samboere
som inngår ekteskap får økt skatt. I et konkret eksem-
pel jeg er gjort kjent med er det tale om to personer
som mottar uførepensjon hver på om lag 170 000 kr,
og med fullt særfradrag for uførhet mv. Ifølge skatte-
etatens skatteberegner på nettet øker skatten med

over 7 000 kr i det øyeblikket sivil stand endres fra
samboende til gift.

Svar:
Etter skatteloven § 17-1 har visse skattytere rett

til skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt eller
liten skatteevne. Dette gjelder blant annet for uføre-
pensjonister. Skattebegrensningsregelen sikrer at
minstepensjon og tilleggsinntekter til denne (tilleggs-
pensjon, renteinntekter mv.) er skattefrie for pensjo-
nistene inntil en viss beløpsgrense. Denne beløps-
grensen er vesentlig høyere for ektepar enn for ensli-
ge, men ikke så høy som det dobbelte av enslig-gren-
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sen. For 2007 er beløpsgrensen 99 600 kr for enslige
og 163 300 kr for ektepar. Det tas et visst hensyn til
formue over 200 000 kr (felles for enslige og ektepar)
når den konkrete inntekt skal måles mot disse beløps-
grensene. Med inntekt over beløpsgrensene avtrap-
pes skattelempningen i takt med slik stigende inntekt.

Også samboere lignes som enslige, dersom de
faller utenfor særlige regler om likestilling av melde-
pliktige samboere med ektepar etter skatteloven § 2-
16, jf. Stortingets skattevedtak § 7-4. Ikke meldeplik-
tige, og dermed ensliglignede samboere går altså
over til ektefelleligning etter at de har giftet seg. Det-
te reduserer deres samlede grensebeløp i skattebe-
grensningsregelen (fra 2 ganger 99 600 kr til én gan-
ger 163 300 kr i 2007). Samlet skatt kan derfor stige
noe etter slike skattyteres inngåelse av ekteskap. En
mindre skatteøkning kan det også bli dersom parets
formue hver for seg er under 200 000 kr, men til
sammen er over dette beløpet.

Slike skatteøkninger på grunn av ekteskapsinn-
gåelse er en nødvendig konsekvens av grensebeløpe-
nes alminnelige nivå i skattebegrensningsregelen, og
av at det ikke er full likestilling mellom alle grupper
samboere og ektepar. Grensebeløpet for enslige må
naturlig nok utformes med sikte på de virkelig ensli-
ge (enpersonhusholdninger), der levekostnadene per
person gjerne er noe høyere enn når flere voksne bor
sammen. For så vidt er det mindre tilsiktet at ikke
bare de virkelig enslige, men også noen samboere ny-
ter godt av hvert sitt enslignivå for grensebeløpet i
skattebegrensningsregelen. At ikke alle grupper av

reelle samboere med felles økonomi er likestilt med
ektepar, skyldes både tradisjon og vanskeligheter
med å få registrert alle disse ulike samboerskapene.
Det kan være ønskelig med en videre utvikling av
denne likestillingen, og ulike temaer på området er til
vurdering. Jeg kan imidlertid ikke love noen straks-
tiltak for å unngå de skattekonsekvenser av inngåelse
av ekteskap som tas opp i spørsmålet til meg.

Også den gjeldende ordning med særfradrag for
alder og uførhet har regler om at enslige, herunder
ikke meldepliktige samboere, kan få hvert sitt fulle
særfradrag, mens et ektepar vanligvis bare får ett fullt
fradrag til sammen. Men her er det unntak for ektepar
hvor begge får uførepensjon på grunnlag av full ufør-
het før den eldste av dem blir alderspensjonist. Et
slikt ektepar får først to fulle særfradrag for uførhet,
og går deretter over på to fulle aldersfradrag (samme
kronebeløp) ved overgangen fra uførepensjon til al-
derspensjon. Begrunnelsen for dette er at et ektepar
hvor begge blir tidlig fullt uføre, gjerne er skrøpeli-
gere og har større behov enn andre pensjonistektepar.
Ut fra dette kan det legges til grunn at når to enslige
med hver sin fulle uførepensjon og hvert sitt fulle
særfradrag gifter seg, beholder de sine to særfradrag,
både i den fortsatte perioden som uførepensjonister
og i den etterfølgende periode som alderspensjonis-
ter. Dette gjelder også om det er to ikke meldepliktige
(og derfor ensliglignede) samboere som gifter seg.
Ekteskapsinngåelsen vil da ikke øke samlet skatt på
grunn av særfradragsreglene.

SPØRSMÅL NR. 1091

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 6. juni 2007 av kunnskapsminister  Øystein Djupedal

Spørsmål:
«Statsråden har ved flere anledninger henvist til

at det blir vanskeligere å nå forskningsmålsettingene
når BNP vokser sterkt. Senest kom dette fram i et in-
tervju i Bergens Tidende 24. mai. 

Kan statsråden gi en nærmere forklaring på hvor-
for det blir vanskeligere når BNP vokser raskt?»

BEGRUNNELSE:
Norsk økonomi er inne i en kraftig vekstperiode.

Landet opplever stabil og sterk vekst i BNP, syssel-
settingen øker, arbeidsledigheten går ned og bedrifter

over hele landet opplever god lønnsomhet, vekst og
stor optimisme. Dette skulle tilsi at næringslivet er
inne i en periode der de har ressurser, har overskudd
og har evne til å investere for framtiden. Forskning er
en viktig investering for framtiden, men forsknings-
innsatsen øker ikke nok til å holde tritt med økningen
i verdiskapingen. I stedet for å være aktiv på å forkla-
re hvorfor målet for privat forskningsinnsats ikke kan
nås, burde handlingsrommet som den økonomiske
veksten gir brukes til å rette fokus mot hva slags vir-
kemidler som kan bedre måloppnåelsen.

Heller ikke staten klarer å følge opp med en sat-
sing på forskning som gjør at man holder følge med
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utviklingen i verdiskapingen. Statens forskningsinn-
sats har snarere gått noe ned det siste året, målt i pro-
sent av BNP. Dette til tross for at det burde være en-
klere å prioritere forskning og satsing på framtiden
når sysselsettingen øker sterkt og arbeidsledighet
synker. Alt skulle tilsi at frihetsgraden til å prioritere
det Regjeringen mener er viktigst å satse på, øker.

Derfor må statsråden gi en nærmere forklaring på
hvordan en rask vekst i BNP gjør det vanskeligere å
nå forskningsmålene.

Denne forklaringen hentyder til at statsråden me-
ner det ville være enklere om veksten var lav eller
null. I et slikt lys framstår snarere statsrådens forkla-
ring som en dårlig unnskyldning for at man ikke kla-
rer å prioritere forskningsinnsatsen tilstrekkelig.

Svar:
Representanten Gunnar Gundersen ber meg gi en

nærmere forklaring på hvorfor det blir vanskeligere å
nå forskningsmålsettingene når BNP vokser raskt.

Målsettingene det refereres til ble framsatt i
St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning, som
la opp til at samlet norsk forskningsinnsats skal heves
til 3 pst. av BNP innen 2010, der offentlige kilder
skal stå for 1 pst. av BNP og næringslivet og andre
kilder for de resterende 2 pst. Stortinget sluttet seg til
både vekstmålet og fordelingen i sin behandling av
forskningsmeldingen i juni 2005.

Utfordringen med et slikt mål for forskningsinn-
satsen er at det er bevegelig. Når BNP vokser, gjør
det at målet "flytter seg mens man går". De siste åre-
ne har den sterke økningen i oljeprisen medført en
meget sterk vekst i BNP. Det betyr at både offentlig
og privat forskningsinnsats må vokse langt mer enn
tidligere antatt for at forskningsmålene skal kunne
nås. Den viktigste begrensende faktor for dette er an-
tall forskere. 

For å realisere målet for offentlig forskningsinn-
sats innen 2010, vil vi i høy grad måtte basere oss på
rekruttering av utenlandske forskere. Dersom målet
skytes ut til 2020, vil det ifølge et scenario fra fors-
kningsinstituttet NIFU STEP kreve en årlig økning

på rundt 400 stipendiatstillinger fram til 2016 dersom
hele rekrutteringsbehovet skal dekkes gjennom na-
sjonal forskerutdanning. Rekruttering fra utlandet er
en vesentlig ressurs, men Norge må også ta ansvar for
å produsere egne kandidater. 

I en tid med sterk vekst i økonomien og mangel
på arbeidskraft er kampen om de gode hodene sterk.
Tilgangen på gode kandidater, samt kapasiteten ved
utdanningsinstitusjonene, i form av veiledere, viten-
skapelig utstyr og kontorer, er faktorer som setter
grenser for hvor raskt vi kan øke antallet forskere. I
tillegg må man ta med i beregningen at det tar 4 til 5
år fra midler til rekrutteringsstillinger bevilges til
kandidatene har avlagt doktorgrad. Jeg vil i denne
sammenheng også understreke at Regjeringen nylig
har besluttet at det skal lages en ny stortingsmelding
om rekruttering og forskerutdanning. Jeg tar sikte på
å legge denne fram neste vår. 

Når det gjelder forskningsintensiteten i nærings-
livet, må jeg først understreke at dette er noe staten
ikke kan gå inn og styre direkte. Det må også sies at
næringslivets forskningsinnsats er knyttet til verdi-
skapingen i næringslivet. Hvis den målte veksten i
offentlig sektor eller i oljesektoren er sterkere enn i
næringslivet, vil samlet BNP vokse kraftig og næ-
ringslivets forskning som andel av BNP falle. Fors-
kningsinnsatsen kan likevel være uendret eller øke i
forhold til verdiskapingen i næringslivet. 

Et tilbakeblikk på utviklingen de siste årene illus-
trerer dette. Denne store prisøkningen på olje førte til
at nominelt BNP vokste med 9,4 pst. til 2004, med
11,5 pst. til 2005 og med 10,7 pst. til 2006 (de to siste
er foreløpige tall). Veksten i verdiskapingen i Fast-
lands-Norge uten offentlig sektor var klart mindre
enn dette, og derfor forklarer veksten i oljeprisen en
god del av fallet i forskningsintensitet gjennom peri-
oden.

Regjeringen har vist en sterk vilje til å satse på
forskning og har styrket de offentlige forskningsbe-
vilgningene med 2,4 mrd. kr siden den tiltrådte, mens
den forrige regjeringen styrket bevilgningene med
3,2 mrd. kr i løpet av fire år.
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SPØRSMÅL NR. 1092

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 11. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Det har kommet fram flere relativt alvorlige sa-

ker i Hedmark i det siste der politiet har henlagt saker
med kjent gjerningsperson. I Trysil henla politiet en
anmeldelse av underslag med betydelige pengesum-
mer involvert til tross for kjent gjerningsperson.
Statsadvokatembetet i Hedmark og Oppland har av-
vist klage på henleggelsen den 23. april d.å. 

Forstår justisministeren at en slik avgjørelse pro-
voserer og har uheldig signaleffekt, og vil han gjøre
noe for å endre det som framstår som en uheldig hen-
leggelseskultur i Hedmark?»

BEGRUNNELSE:
Det har kommet fram saker det siste halvåret fra

forskjellige deler av Hedmark der saker med kjent
gjerningsmann og klare bevis mot seg, ikke følges
opp av politiet og at saken "henlegges etter bevisets
stilling". Underslaget ble utført ved "kansellering av
kundebonger for å skape overskudd i kassa" som så
gikk til privat forbruk. Det foreligger videobevis og
flere andre klare indikasjoner i saken.

Beløpet som gjerningspersonen har erklært å ha
underslått og dermed skylder bedriften, er på hele
160 000 kr. Politiet har allikevel "henlagt saken etter
bevisets stilling". Dette gir da ikke bedriften mulig-
het til å få rettslig prøvet om deres bevis i saken er
gode nok. Signaleffekten ved å henlegge en så alvor-
lig sak med en slik begrunnelse når gjerningsperson
er kjent, er meget uheldig.

Svar:
Regjeringen vil ha en aktiv helhetlig kriminali-

tetsbekjempelse. Å sørge for trygghet i samfunnet er
et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. Målet
er å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere
og rehabilitere bedre.

Vi ønsker å intensivere innsatsen mot økonomisk
kriminalitet og styrke det etterforskningsmessige ar-
beidet for å avdekke svart økonomi.

Det er en uholdbar situasjon dersom anmeldelser
av alvorlig kriminalitet som grove underslag ikke et-
terforskes grunnet ressurssituasjonen. Det er en jus-
tisministers ansvar å påse at politietaten har nødven-
dige ressurser. Gjennom Regjeringens satsing på po-
litietaten har vi bidratt til å sette politiet i stand til å
gjennomføre en hensiktsmessig og grundig etterfor-
sking av mottatte anmeldelser.

Jeg arbeider for å gi gode rammevilkår og oppfyl-
le Soria Moria-erklæringens mål. 

I tilleggsproposisjonen høsten 2005, etter at den-
ne regjeringen tiltrådte, plusset vi på nær 90 mill. kr
til politiet i forhold til Bondevik II-regjeringens bud-
sjett, blant annet ble Økokrim styrket med 11 års-
verk.

I budsjettet for 2007 videreførte og styrket vi inn-
satsen mot økonomisk kriminalitet med en økning på
10 mill. kr over Finansdepartementets budsjett for å
heve tallet på bistandsrevisorer i politidistriktene.

Antallet elever ved Politihøgskolen er økt til 432
studenter i 2007. Dette gjør vi både fordi vi forventer
en stor avgang i årene fremover, men også fordi Re-
gjeringen vil styrke politiet slik at politireformens in-
tensjoner oppfylles.

Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett i
år å styrke politiets budsjett med 77 mill. kr, hvorav
25 mill. kr går til politidistriktene utenom Oslo. 

Dette kommer i tillegg til de økninger Regjerin-
gen allerede har gjort i forbindelse med 2006- og
2007-budsjettet.

Regjeringen vil ha et nært og sterkt politi. Moelv
er et konkret eksempel på at vi finner nye måter å or-
ganisere politiet på. Her fikk vi i februar åpnet en po-
litipost som er samlokalisert med det offentlige servi-
cekontoret. Kontoret er et pilotprosjekt for å gjøre
folks kontakt med offentlige etater enklere.

Det er påtalemyndigheten som har ansvar for
straffesaksbehandlingen. Justisministeren kan ikke
gripe inn i enkeltsaker. Dersom påtalemyndigheten i
politiet henlegger en sak på basis av en ordinær bevi-
svurdering etter en gjennomført og god etterfors-
kning, er vi over i en helt annen problemstilling enn
ressursproblematikk.

Henleggelseskoden "bevisets stilling" skal be-
nyttes i saker hvor bevissituasjonen ikke gir grunnlag
for å utferdige tiltale. Henleggelseskoden innebærer
ikke noen gradering av mistanken og anvendes over
hele skalaen fra der hvor det så å si ikke er grunnlag
for mistanke til de tilfeller hvor en er meget nær å ha
en bevissituasjon som gir grunnlag for tiltale. For å
reise tiltale må påtalemyndigheten være overbevist
om vedkommendes straffeskyld og om at denne vil
kunne bevises for domstolen. Påtalemyndigheten kan
ikke reise tiltale for å få en rettslig prøving av om be-
visene er gode nok, med mindre den selv er overbe-
vist om at de strenge beviskrav er oppfylt.

Når påtalemyndigheten i politiet henlegger en
straffesak, er dette en beslutning som kan påklages til
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statsadvokaten. Gjennom sin fagledelse har statsad-
vokatene et ansvar for å sikre at straffesaksbehand-
lingen i politiet holder et forsvarlig nivå. I siste in-
stans vil det være riksadvokatembetet som må påse at
henleggelser er i samsvar med god påtalepraksis.

Jeg må gi til kjenne en sterk interesse i at straffe-

saksbehandlingen i Hedmark som i andre fylker skal
være effektiv og i samsvar med gjeldende direktiver.
Ut fra min kunnskap er det imidlertid ikke grunnlag
for å si at det er en uheldig henleggelseskultur i fyl-
ket, og det foreligger ingen situasjon som tilsier tiltak
fra min side.

SPØRSMÅL NR. 1093

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 5. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Etter at verdens børser hadde utviklet seg nega-

tivt over en lengre periode, foreslo Senterpartiet å re-
dusere aksjeandelen i Oljefondet fra 40 til 25 pst. vå-
ren 2003, jf. Dokument nr. 8:107 (2002-2003) Både
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti uttrykte da
at det var bedre over tid med en tryggere og lavere
avkastning, enn å være sterkt eksponert i aksjemarke-
det. Etter at dette forslaget ble fremmet og behandlet
i Stortinget, har verdens børser hatt en eksepsjonelt
god utvikling. 

Kan finansministeren anslå hvilke tap en slik
endring ville påført norske skattebetalere?»

BEGRUNNELSE:
Kursutviklingen på aksjer påvirkes både av den

økonomiske utvikling og psykologien i markedet.
Dersom antallet optimister øker, og dermed antallet
pessimister synker, vil dette isolert sett påvirke kur-
sene positivt. Dersom pessimistene derimot øker i
volum og antall, vil dette da gi motsatt virkning og
dermed påvirke kursene negativt. På bakgrunn av
dette kan man hevde at når den "siste" pessimist er
blitt optimist, er toppen nådd fordi det ikke er flere
pessimister igjen som kan bli optimister og drive kur-
sene videre oppover. Etter at verdens børser har hatt
en eventyrlig positiv utvikling de siste fire år, har nå
"børspessimistene" i Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti blitt "børsoptimister" og ønsker å øke
aksjeandelen i Statens pensjonsfond - Utland, fra 40
til 60 pst.. Dersom "timingen" denne gangen er like
dårlig som sist disse to partiene ønsket å endre ak-
sjeandelen i Statens Pensjonsfond - Utland, tilsier
dette at verdens børser nå står foran en urolig og ne-
gativ utvikling. På bakgrunn av dette ønsker under-
tegnede å få et konkret anslag på hva norske innbyg-

gere ville tapt dersom feilvurderingen fra Senterpar-
tiet og Sosialistisk Venstreparti om å redusere ak-
sjeandelen i 2003 hadde fått flertall.

Svar:
For å kunne gi et anslag på hvor mye mindre mar-

kedsverdien av Statens Pensjonsfond - Utland ville
vært dersom aksjeandelen hadde blitt besluttet redu-
sert i 2003, må en gjøre noen forutsetninger. Dersom
en forutsetter at aksjeandelen hadde blitt redusert fra
40 pst. til 25 pst ved utløpet av 2003, at avkastningen
av aksje- og renteporteføljen ville blitt uforandret, at
fondet hver eneste måned var satt sammen av 25 pst.
av aksjeporteføljen og 75 pst. av renteporteføljen og
at uttakene fra fondet hadde vært upåvirket, finner en
at markedsverdien ville vært på 1 818 mrd. kr ved ut-
løpet av 1. kvartal 2007. Dette er 59 mrd. kr lavere
enn hva fondets markedsverdi var ved utløpet av 1.
kvartal 2007. 

Det er ikke slik at beslutningen om å øke aksjean-
delen hviler på de siste årenes positive avkastning.
De utførlige analysene som er offentliggjort i forbin-
delse med fremleggelsen av St.meld. nr. 24 (2006-
2007), består av utredninger og tilrådninger fra Nor-
ges Bank og Finansdepartementets Strategiråd, i til-
legg til departementets egne analyser. Både historisk
avkastning i fondets hovedmarkeder siden 1900, og
avkastning og risiko basert på begrunnede anslag på
forventet avkastning og risiko i neste 15-årsperiode,
er analysert. I Norges Banks hovedscenario for neste
15-årsperiode er det lagt til grunn at aksjeporteføljen
gir en gjennomsnittlig meravkastning på 2 pst. i for-
hold til obligasjoner. Analysene viser at det er høy
sannsynlighet for at vi om 15-20 år har lyktes med å
skape en høyere samlet avkastning enn ellers hvis vi
øker aksjeandelen nå.
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SPØRSMÅL NR. 1094

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 8. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvordan vil finansministeren forklare at regel-

verket på dette området vil tilsvare det som gjelder i
våre nærmeste naboland, og gi en avgiftsmessig sett
likere konkurransesituasjon mellom norske avgifts-
pliktige virksomheter og tilsvarende virksomheter i
for eksempel Sverige og Danmark, når våre naboland
prinsipielt søker å tilbakeføre uberettiget fradragsfø-
ring, mens Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) tilsikter å mer-
verdiavgiftsbelegge en tenkt merverdi i det leddet tje-
nesten uttas fra?»

BEGRUNNELSE:
Det fremgår følgende av Ot.prp. nr. 61 (2006-

2007) punkt 6.4 
Arbeid med endring av reglene om fradrag for

inngående merverdiavgift: 

"Departementet arbeider med å føreslå endringar i
meirverdiavgiftslova § 21 om frådrag for inngåande
avgift. Etter meirverdiavgiftslova § 21 kan ein regis-
trert næringsdrivande trekkje frå inngåande avgift på
varer og tenester som blir brukt i den avgiftspliktige
verksemda. Frådragsretten står sentralt i meirverdiav-
giftssystemet og inneber at meirverdiavgifta ikkje skal
vere ein kostnad for dei einskilde salsledda, men vil
bli belasta ved endeleg forbruk."

Svar:
Spørsmålet gjelder forholdet mellom den almin-

nelige fradragsbestemmelsen i merverdiavgiftsloven
§ 21 og de foreslåtte bestemmelsene om uttak og jus-
tering av inngående merverdiavgift i Ot.prp. nr. 59
(2006-2007). Det vises i denne sammenheng til
ovenstående sitat fra Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) hvor
det er redegjort for at departementet arbeider med

forslag til endringer av merverdiavgiftsloven § 21.
Etter det jeg forstår, ønsker representanten en forkla-
ring på om bestemmelsene på dette området vil gi en
mer lik konkurransesituasjon mellom norske avgifts-
pliktige virksomheter og tilsvarende virksomheter i
våre naboland.

Fordi det i Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) ikke er vist
til at det i arbeidet med nevnte endringer tas sikte på
at vi får tilsvarende bestemmelser på dette området
som i våre nærmeste naboland, er jeg noe usikker på
hva representanten sikter til. Som representanten er
kjent med, er det imidlertid et vesentlig siktemål ved
forslaget til innføring av et justeringsinstitutt i mer-
verdiavgiftslovgivningen - se Ot.prp. nr. 59 (2006-
2007) - å skape en mer lik konkurransesituasjon mel-
lom norske og utenlandske næringsdrivende. Jeg an-
tar derfor at det primært er konkurranseeffekten av
endringsforslagene i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) som
representanten sikter til.

I spørsmålet vises det til at regelverket i våre na-
boland prinsipielt tar sikte på å tilbakeføre uberettiget
fradragsføring. Til dette er å si at også ved utformin-
gen av forslaget om justeringsbestemmelser i Ot.prp.
nr. 59 (2006-2007) er det lagt vesentlig vekt på å sør-
ge for å sikre at fradraget i størst mulig grad knytter
seg til avgiftspliktige aktiviteter. Det samme gjelder
arbeidet med endringsforslag til merverdiavgiftslo-
ven § 21. Formålet er blant annet å sørge for at mer-
verdiavgiftsregelverket virker konkurransenøytralt
både mellom norske avgiftspliktige næringsdrivende
og mellom norske og utenlandske avgiftspliktige
virksomheter. Det er derfor lagt vekt på å utforme et
regelverk som i størst mulig grad tilsvarer det man
har i våre naboland.

SPØRSMÅL NR. 1095

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 8. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvordan vil finansministeren sikre den nødven-

dige likestilling mellom varer og tjenester som
Momsreformen 2001 tilsikter, samt et konsistent og

nøytralt merverdiavgiftssystem uten at forutsetnin-
gen om fradragsrett ligger til grunn for "uttak av virk-
somheten" av både varer og tjenester slik som i andre
land?»
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BEGRUNNELSE:
Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) inneholder forslag til

nye regler om uttak i merverdiavgiftsloven: 
Det fremgår av formålet som angitt i proposisjo-

nen side 11 at det er særlig fradragsretten for inngå-
ende avgift som gjør det nødvendig å etablere plikt til
å beregne merverdiavgift ved uttak. Likevel fremgår
det side 16. annet avsnitt at:

"Departementet vektlegger både at et vilkår om
fradragsrett ved uttak av tjenester kan være vanskelig
å praktisere og at et slikt vilkår ville kunne innebære
at hele eller deler av merverdien i det leddet tjenesten
uttas fra ikke blir merverdiavgiftsbelagt. Begge for-
holdene tilsier at det ikke bør være et vilkår om fra-
dragsrett ved uttak av tjenester."

Svar:
Det framgår av forslaget til nye uttaksbestem-

melser i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) at det i dag ikke
er et vilkår om fradragsrett ved uttak av varer og tje-
nester. Som det også blir pekt på i spørsmålet, fore-
slås det et slikt vilkår ved uttak av varer, men ikke
ved uttak av tjenester. 

Bakgrunnen for at det ikke foreslås et vilkår om
fradragsrett ved uttak av tjenester er særlig at et slikt
vilkår vil være vanskelig å praktisere både for den av-
giftspliktige selv og for kontrollmyndighetene. Dette

gjelder særlig i de tilfellene det i ulik grad blir benyt-
tet fradrags- eller ikke-fradragsberettigede driftsmid-
ler i produksjon av tjenesten. I tillegg kan uttaksplik-
ten, og da særlig fastsettelsen av grunnlaget for ut-
taksberegningen, også bli til dels svært komplisert
dersom det i tjenesten som tas ut i ulik grad benyttes
underleverandører av tjenester. 

Jeg vil for øvrig påpeke at vilkåret om fradrags-
rett som forutsetning for uttaksberegning av tjenes-
ter, ikke gjelder uten unntak i andre land. Eksempel-
vis inneholder heller ikke regelverket i EU et vilkår
om fradragsrett ved uttak av andre tjenester enn ved
midlertidig bruk av driftsmidler. 

Videre nevnes at midlertidig bruk av en virksom-
hets driftsmidler som hovedregel ikke omfattes av
dagens uttaksbestemmelser. Det skal derfor uansett
ikke beregnes uttaksmerverdiavgift i disse tilfellene.
Det foreslås heller ikke noen endringer på dette punk-
tet.

Etter forslaget vil imidlertid midlertidig bruk av
virksomhetens driftsmidler kunne utløse plikt for
virksomheten til å justere fradragsført inngående
merverdiavgift, men dette forutsetter at inngående
merverdiavgift har blitt fradragsført. I disse tilfellene
gjelder med andre ord indirekte et vilkår om fradrags-
rett.

SPØRSMÅL NR. 1096

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen
Besvart 12. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Sør-Varanger politidistrikt har kuttet med ca. 40

pst. av synlige politiressurser etter siste nedskjærin-
ger for ca. 1 måned siden. Signalene som revidert
budsjett gir, med lengre åpningstid på Storskog gren-
sestasjon med 3 timer, tilsier at politidistriktet ytter-
ligere mister 2 årsverk til dette arbeidet uten at det
blir tilført nye stillinger og økonomiske ressurser. 

Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at
innbyggernes trygghet og politiets arbeid ikke blir
skadelidende av omprioriteringen?»

BEGRUNNELSE:
Øst-Finnmark Politidistrikt, herunder Sør-Varan-

ger, har i særdeleshet mange områder med et ekstra
ansvar relatert til at kommunene som sådan både

grenser mot Finland og Russland og er Schengens yt-
tergrense.

Det kan her nevnes at politiet har ansvaret for
opplæringen av personell til Blue Border, Green Bor-
der, 3 lands oppgaver og gjennom arbeidet med
Schengens yttergrense. Dette arbeidet blir i dag utført
uten at det blir bevilget ekstra midler til dette arbei-
det.

Dagens situasjon med 50 pst. bemanning i døgnet
og reservetjeneste resten av døgnet gir ikke en trygg-
het til befolkningen og fratar politiet muligheten til å
utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte.

Sør-Varanger har over tid mistet 40 pst. av sin
operative polititjeneste, og det kan nevnes at respons-
tiden i gitte tilfeller kan komme opp i 2 og 1/2 time.
Noe som er uholdbart.

Dette tibudet vil svekkes ytterligere når Storskog
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grensestasjon blir å holde åpent 3 timer lenger i døg-
net. For å få til en slik forlengelse av åpningstiden på
Storskog må politiet avgi 2 stillinger til dette. Det sier
seg selv at skal man ha lengre åpningstid, må det
komme friske midler og nye stillinger til Sør-Varan-
ger-politiet.

Det har nylig vært Schengen-kontroll av grense-
passering og grenseoppsyn, og Scengen-kontrollen
forlanger at politiet skal ha døgnbemanning av to
personer 24 timer i døgnet 365 dager i året. Dette til-
sier at politiet i Sør-Varanger skal bli tilført mellom
12 og 15 stillinger.

Dessverre så ser vi at det motsatte skjer i en tid da
nordområdesatsingen burde prioriteres i langt større
grad enn hva som faktisk blir gjort. 

Til sist så vil jeg peke på at dette ikke bare er en
sak som angår Sør-Varanger-politiet, men hele Øst-
Finnmark. Dagens finansieringssystem av politiet
som ikke lenger går på stillingshjemler til det enkelte
politikontor fører til at det ekstraarbeidet politiet ut-
fører på alle de nevnte tiltak i Sør-Varanger, svekker
hele Øst- Finnmark. For det øvrige Øst-Finnmark po-
litidistrikt må avgi deler av sin arbeidskraft. Dessver-
re så får vi en situasjon som tilsier lange responstider,
ingen døgnbemanning og stor misnøye med egen ar-
beidssituasjon hos den enkelte tjenestemann. Og vi
klarer ikke som nasjon å oppfylle kravene som Sche-
ngen stiller til yttergrensene.

Svar:
Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet og

politimesteren i Øst-Finnmark.
Politimesteren har lagt vekt på å få til en mer mål-

rettet og tilpasset polititjeneste i Kirkenes hvor krimi-
nalitetsbekjempelse og hensynet til publikums trygg-
hetsfølelse har hatt betydelig oppmerksomhet i utar-
beidelsen av nye tjenestelister. En utvidelse av åp-
ningstider på Storskog grensekontrollsted vil kreve
noe ekstra ressurser, men politimesteren i Øst-Finn-
mark vil legge til rette for at dette ikke skal gå på be-
kostning av den operative polititjenesten og befolk-
ningens trygghetsfølelse.

Kirkenes politistasjon har derfor foretatt en om-
disponering av ressurser og har innført tjenestelister
som gir større fleksibilitet og en mer befolkningstil-
passet polititjeneste. De nye tjenestelistene gir politi-
et større mulighet til å være til stede til tider av døg-
net og i områder hvor det erfaringsmessig oftest skjer
kriminalitet. Bekjempelse av vold i helgene kan nev-
nes som et eksempel på målrettet tilpassing av tjenes-
telistene. 

Opplæringen av soldater til grensetjeneste har
vært en del av Øst-Finnmark politidistrikts oppgaver
gjennom mange år og er godt innpasset som en del av
den ordinære driften av politidistriktet.

Politidirektoratet opplyser at de har tillit til at de

omdisponeringer som politimesteren har foretatt ved
Kirkenes politistasjon, er best mulig tilpasset de lo-
kale forholdene.

Politidirektoratet har utarbeidet en modell for
ressursfordeling mellom politidistriktene. Modellen
er bygget opp med kriterier relatert til politiets opp-
gaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og
trygghet representerer det viktigste området. Øst-
Finnmark politidistrikt er tilgodesett med økt antall
stillinger som en følge av distriktets Schengen- og in-
ternasjonale samarbeidsaktivitet. Blant annet kan
nevnes stillingsplasseringer ved Storskog grensepas-
seringssted og distriktets internasjonale samarbeids-
aktivitet. 

I fordelingen av budsjettrammer til politidistrik-
tene for 2007, la Politidirektoratet til grunn at ingen
av de politidistrikt som etter den nye ressursforde-
lingsmodellen kom ut med et overtall av stillinger,
skulle få redusert sine bevilgninger som en følge av
dette. Etter beregninger i modellen er Øst-Finnmark
politidistrikt blant de distrikt som har størst overtall
av antall årsverk.

For øvrig finner jeg grunn til å nevne at denne re-
gjeringen har økt politiets budsjetter fra tiltredelsen,
hvor vi plusset på nær 90 mill. kr i forhold til Bonde-
vik II-regjeringens budsjett, til det budsjettforslaget
som nå ligger til behandling i Stortinget. I revidert
budsjettforslag for 2007 foreslår Regjeringen å styr-
ke politibudsjettet med 77 mill. kr, hvorav 25 mill. kr
fordeles til politidistriktene utenom Oslo.

Første fase av utbygging av et nytt nødnett i Nor-
ge er i gang. Det viktigst fortrinn med det nye nødnet-
tet er at de tre nødetatene, helse, brann og politi, kan
snakke sammen i krisesituasjoner på et kryptert nett.
Kryptering vil, i tillegg til en mer effektiv operativ
virksomhet, også gi en arbeidsmiljøgevinst. Med da-
gens løsning er en utsatt for avlytting av sambandet,
noe som kan sette mannskapet i mer krevende situa-
sjoner enn nødvendig. Fase 1 er kostnadsberegnet til
ca. 900 mill. kr, mens hele prosjektet er kostnadsbe-
regnet til 3,6 mrd. kr.

Antallet elever ved Politihøgskolen er økt til 432
studenter i 2007. Dette gjør vi både fordi vi forventer
en stor avgang i årene fremover, men også fordi Re-
gjeringen vil styrke politiet slik at politireformens in-
tensjoner oppfylles. Aldri tidligere har så mange
unge med minoritetsbakgrunn blitt tatt opp på Politi-
høgskolen. Dersom alle som i disse dager får tilbud
takker ja til plassen, vil 29 unge med minoritetsbak-
grunn starte sin politiutdanning til høsten. Også an-
tall kvinner som tas opp ved Politiutdanningen denne
høsten er den største noensinne. Hele 37 pst. av årets
kull er kvinner. 

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av utdan-
nings- og bemanningssituasjonen i hele justissekto-
ren. Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag å utre-
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de politi- og lensmannsetatens utdannings- og be-
manningsbehov, både når det gjelder politiutdannet
personell og personell med annen utdanning, frem til
år 2015. 

For å videreutvikle det lokale samarbeidet har
Regjeringen tatt initiativ til et mer formalisert samar-
beid mellom politidistriktene og kommunene i form

av et politiråd. Formålet med politirådet vil være å ut-
veksle informasjon, etablere felles problemforståelse
og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjem-
pe kriminalitet. 

Alt dette vil på sikt bedre politiets muligheter til
forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer
kriminalitet.

SPØRSMÅL NR. 1097

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan Sahl
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Eritrea mottar betydelig bistand fra Norge. Det

gir Norge et ekstra ansvar og en ekstra mulighet til å
ta opp menneskerettighetene med landets myndighe-
ter. 

På hvilken måte har Utenriksdepartementet tatt
opp bruddene på religionsfriheten med landets regje-
ring, og hvordan vurderer utenriksministeren sann-
synligheten av en vesentlig forbedring av trosfrihe-
tens kår i Eritrea på kort sikt?»

BEGRUNNELSE:
Religionsfrihetens vilkår synes å bli stadig van-

skeligere i Eritrea. Landets regjering er engasjert i
systematiske og alvorlige brudd på trosfriheten.
Mens noen få offentlig godkjente trossamfunn tilla-
tes på basis av regelmessig kontroll, møter for ek-
sempel et stort antall protestantiske kirkesamfunn,
bahai'er og Jehovas Vitner ulike grader av restriksjo-
ner. 

Regjeringen har forlenget forbudet mot offentlig
aktivitet fra alle religiøse grupper som ikke er offisi-
elt anerkjent. Det skjer vilkårlige avslag på trossam-
funns søknader om anerkjennelse. Mange kirker og
andre religiøse samlingssteder er beordret stengt, slik
det blant annet ble bestemt i mai 2002. Det gjennom-
føres forstyrrelser også av private sammenkomster
for medlemmer av uregistrerte religiøse grupper.
Disse risikerer vilkårlige arrestasjoner uten at saken
kommer for retten. Det rapporteres om mishandling
eller tortur av fengslede dissidenter, noe som også
skal ha medført dødsfall. Fra pinsevenner er det nett-
opp mottatt alarmerende meldinger om nye forfølgel-
ser av medlemmer av evangeliske og karismatiske
kristne trossamfunn.

Svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Eritrea er kri-

tikkverdig, med systematisk brudd på en rekke
grunnleggende rettigheter. Dette omfatter også for-
hold knyttet til religions- og trosfriheten, med fengs-
ling av kirkelige ledere og aktive medlemmer innen-
for det som i Eritrea defineres som lovlige og ikke-
lovlige religiøse samfunn. 

Menneskerettighetssituasjonen, inklusive situa-
sjonen for religiøse grupper, tas alltid opp i de samta-
ler som finner sted på politisk nivå mellom Norge og
Eritrea, og det kan her vises til for eksempel statsse-
kretær Johansens regelmessige samtaler med Presi-
dent Isaias; 31. mars og 17. oktober 2006 og 23. ja-
nuar og 30. mai 2007. 

Den norske ambassaden tar jevnlig opp, i en tett
dialog med myndighetene, sin bekymring for stadig
økende brudd på menneskerettigheter, hvor det også
gjøres klart at den alvorlige menneskerettighetssitua-
sjonen ikke kan forsvares i henhold til den spente si-
tuasjonen forårsaket av den uløste grensekonflikten.
Ambassaden tar også opp konkrete enkelttilfeller,
slik som avsettelsen av patriarken for den ortodokse
kirken i fjor. 

Norge har tradisjonelt sett hatt et betydelig utvi-
klingspolitisk engasjement i Eritrea med fokus på de-
mokratiutvikling og bedring av menneskerettighets-
situasjonen. Omfattende støtte til disse formålene gis
primært gjennom det sivile samfunn. 

De rådende rammebetingelser i Eritrea, som
kjennetegnes av en sterkt sentralisert stat, autoritært
styresett og ingen ytrings- og organisasjonsfrihet, gir
imidlertid lite handlingsrom utover møter på politisk
nivå for å arbeide innenfor menneskerettighetsområ-
det. 

Norge arbeider derfor med å innrette det øvrige
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bistandsarbeidet på en slik måte at det ikke bidrar
utilsiktet til en ytterligere styrking av regimets under-
trykkende politikk, samtidig som vi søker å rette opp-

merksomhet og virkemidler mot en styrking av men-
neskerettighetene på sikt.

SPØRSMÅL NR. 1098

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 6. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Kapasiteten over Sotrabrua er til tider sprengt.

Trafikkveksten vil fortsette i kommende år og det
haster derfor i forhold til NTP-rullering at planarbei-
det for økt kapasitet Bergen-Sotra ikke stanses. 

Kan samferdselsministeren ta initiativ og sørge
for at det formelle planarbeidet med konsekvensut-
greiing og kommunedelplan kan gjennomføres paral-
lelt med kvalitetssikringsarbeidet KS1 slik det lokalt
er tilrettelagt for?»

BEGRUNNELSE:
Enstemmig uttalelse fra Hordaland fylkesutvalg

av 24. mai hitsettes:
Sambandet mellom Sotra og Bergen har dei sei-

nare åra hatt ein vekst i trafikken som i dag medfører
at kapasiteten over Sotrabrua til tider er sprengt. Det
er grunn for å tru at denne veksten vil halde fram dei
komande åra. Fylkesutvalet er derfor oppteken av at
det vert utarbeidd planar som eit grunnlag for snarleg
realisering av tilstrekkeleg transportkapasitet mellom
Bergen og Sotra. Fylkesutvalet er kjent med at det
nye statlege eksterne kvalitetssikringsopplegget KS1
skal gjennomførast for strekninga Bergen-Sotra, og
at det i den samanheng vert vurdert om det ordinære
planarbeidet må setjast i bero inntil kvalitetssikrings-
arbeidet er gjennomført. Det er i dag usikkert kor
lang tid gjennomføringa av KS1-arbeidet vil ta. Etter
fylkesutvalet sitt syn er aktuelle løysingar for auka
transportkapasitet tilstrekkeleg lokalt forankra både
fagleg og politisk til at arbeidet med konsekvensut-
greiing og kommuneplan kan gjennomførast parallelt
med KSl-arbeidet.

Fylkesutvalet ser ikkje at KSl-arbeidet vil kunne
føre til betydlege endringar i behovsvurderingane og
planføresetnadene for å møte dei framtidige trans-
portutfordringane mellom Bergen og Sotra. Eventu-
elle mindre endringar som følge av KS1 må kunne
innarbeidast undervegs i arbeidet med konsekvensut-
greiing og kommunedelplan. For å forhindre unødige

forseinkingar i det transportpolitiske arbeidet på
sambandet mellom Sotra og Bergen vil fylkesutvalet
sterkt oppfordre samferdselsministeren til å sørge for
at det formelle planarbeidet med konsekvensutgrei-
ing og kommunedelplan kan gjennomførast parallelt
med KSl-arbeidet.

Svar:
Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres

ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for
vegprosjekter med kostnad over 500 mill. kr. Dette er
en videreføring av en beslutning fra den forrige regje-
ringen. I september 2006 ble det bestemt at det skulle
gjennomføres KS1 for flere konkrete vegprosjekter,
herunder også for Sotra-sambandet. 

KS1 skal etter hovedregelen gjennomføres før
planleggingen etter plan- og bygningsloven starter.
KS1-prosessen skal gi Regjeringen grunnlag for å be-
slutte om det skal planlegges videre og eventuelt med
hvilke føringer dette skal skje.

Forutsetningen om at KS1 skal være gjennomført
før planlegging etter plan- og bygningsloven starter,
byr på utfordringer. Det er en utfordring å ha gjen-
nomført KS1 og ha kommet langt nok med planleg-
ging etter plan- og bygningsloven før Regjeringen et-
ter planen skal legge fram sitt forslag til ny Nasjonal
transportplan (NTP) for behandling i Stortinget. Re-
gjeringen tar sikte på oversendelse av NTP til Stor-
tinget i desember 2008. For vegprosjekter hvor plan-
leggingen etter plan- og bygningsloven var kommet i
gang da kravet om KS1 kom høsten 2006, er det også
en stor utfordring å gjennomføre prosesser som er
forståelige for de involverte og som ivaretar kravene
som er nedfelt i KS1-ordningen og i plan- og byg-
ningsloven. 

Dette gjelder også for Sotra-sambandet: Planleg-
gingen etter plan- og bygningsloven er satt i gang, og
det må være gjennomført KS1 innen høsten 2008 for
at prosjektet skal kunne komme i betraktning for
oppstart i perioden 2010-2013. Forslag til planpro-
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gram for Sotra-sambandet har vært på høring, og ar-
beidet med KS1 er i startfasen. 

På bakgrunn av trafikkutviklingen de siste årene
og kapasitetsbegrensningen for Sotrabrua, vil jeg be
Statens vegvesen prioritere både arbeidet med KS1
og planlegging etter plan- og bygningsloven høyt.
Arbeidet bør være ført så langt høsten 2008 at Sotra-
sambandet kan bli vurdert blant prosjektene som kan
være aktuelle å starte opp i perioden 2010-2013. Jeg
ser det derfor som nødvendig at planleggingsressur-
sene fremover blir prioritert slik at KS1-prosessen er
gjennomført tidlig på høsten 2008. 

Planprosessen etter plan- og bygningsloven kan
gjennomføres parallelt med KS1-arbeidet, men på en

slik måte at det i liten grad oppstår behov for å rever-
sere planprosessen som følge av resultatene fra KS1-
arbeidet. Skulle arbeidet med konseptvalgutredning
(KVU) medføre en reversering, vil det ta tid. Hvis
planarbeidet prioriteres og går på bekostning av ar-
beidet med KVU, kan en i verste fall risikere at KS1
ikke blir ferdig. I praksis innebærer dette at planpro-
grammet for kommunedelplanen endelig bør fastset-
tes når Statens vegvesen har klarlagt samfunnsmål og
aktuelle konsepter i sin KVU. Dette kan skje i løpet
av høsten 2007. Etter dette vil det være bedre grunn-
lag for å fastsette planprogrammet og muligheter for
å videreføre planarbeidet parallelt med KS1-proses-
sen.

SPØRSMÅL NR. 1099

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«På hvilken måte har Regjeringen tatt opp brud-

dene på religionsfriheten med Sudans regjering, og
hvordan vil Utenriksdepartementet forsterke innsat-
sen for å påtale og forbedre religionsfrihetens kår i
Sudan?»

BEGRUNNELSE:
I Sudan har et autoritært, islamistisk regime gjen-

nom lang tid iverksatt tvangstiltak for å arabifisere og
islamifisere samfunnet. Flere av tiltakene innebærer
restriksjoner på religionsfriheten og andre grunnleg-
gende menneskerettigheter. 

Sudans sikkerhetsstyrker er hittil ikke blitt stilt til
ansvar for de mange menneskerettighetsbruddene de
begikk i krigen mellom Nord- og Sør-Sudan, hvor de
fleste ofrene var kristne og tilhengere av tradisjonelle
afrikanske religioner. 

Fredsavtalen mellom nord og sør i 2005 medførte
forbedrede kår for religionsfriheten i sørlige og sen-
trale deler av landet, men oppfølgingen av avtalen er
mangelfull og situasjonen i det muslimskdominerte
nord er ikke merkbart endret.

Svar:
Religion har en sentral posisjon i det sudanske

samfunnet og var et viktig spørsmål under fredsfor-
handlingene. Fra norsk side anses gjennomføringen
av fredsavtalen mellom Nord- og Sør-Sudan, som ble
undertegnet i 2005, for å være et betydelig virkemid-
del for å få til en bedring for menneskerettighetenes

kår i Sudan - og dermed for en bedring for religions-
og trosfriheten i landet. 

Norge bidro med ekspertise på menneskerettig-
hetsområdet under disse fredsforhandlingene. Avta-
len omtaler menneskerettighetene og sikrer religions-
og trosfrihet. Som et resultat av avtalen er også situ-
asjonen for kristne i Nord-Sudan blitt bedret. Det er
også av denne grunn viktig at avtalen i sin helhet
gjennomføres, og Norge vil bidra til dette. 

Målet for den norske innsatsen er å støtte gjen-
nomføringen av fredsavtalen og bidra til å bekjempe
fattigdom. Den norske støtten gis hovedsakelig til
Sør-Sudan og andre krigsrammede områder. Det gis
også støtte til nasjonale tiltak som er av betydning for
gjennomføring av fredsavtalen. 

Norge har i den forbindelse gitt støtte til interre-
ligiøs dialog i Sudan, selv om Norge ikke har noen
egen dialog med Sudan om religions- og trosfrihet.
På den annen side har norske myndigheter ved flere
anledninger tatt opp brudd på menneskerettighetene i
forbindelse med dommer avsagt i sharia-domstoler i
Nord-Sudan. Norge har sammen med andre land pro-
testert overfor sudanske myndigheter, og vi tar dette
jevnlig opp på politisk nivå og embetsnivå. 

Konflikten i Darfur kaster imidlertid lange skyg-
ger over fredsprosessen i landet og forverrer innbyg-
gernes levevilkår. Norge arbeider for å bidra til en
politisk løsning når det gjelder Darfur. Vi vil også i
denne sammenheng ta opp behovet for å styrke men-
neskerettighetene, inklusive religions- og trosfrihe-
tens kår i Sudan.
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SPØRSMÅL NR. 1100

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«På kva måte har Utanriksdepartementet teke

opp handsaminga av religiøse minoritetar i Tyrkia
med styresmaktene i landet, og korleis vil ein i tida
frametter arbeida for å påtala og forbetra situasjonen
i landet på dette viktige menneskerettsområdet?»

GRUNNGJEVING:
I forhold til mange andre land i den muslimske

kulturkrinsen er Tyrkia ikkje mellom dei som er mest
i fokus for brot på religionsfridomen. Det er positivt.
Uavhengige rapportar dokumenterer likevel at situa-
sjonen er alvorleg for religiøse minoritetar, men ikkje
like vanskeleg for alle. Mellom dei meir utsette grup-
pene er mellom anna evangeliske kristne og alewittar
(som sjølv reknar seg som muslimar, men vert stem-
pla som fråfalne). 

Det er ei vanleg oppfatning at Tyrkia sin søknad
om medlemskap i EU har ført til at styresmaktene
legg vekt på å innfri krava til menneskjerettane, men
utviklinga er likevel tvitydig. Styresmaktene er på
den eine sida sensitive for kritikk utanfrå, men sam-
stundes har vi i dei seinare åra sett urovekjande teikn
til forverring av livskåra for religiøse minoritetar. 

Med støtte frå høgt hold, også innan regjeringa i
Tyrkia, held sterke krefter i samfunnet ved like og
styrkjer ein kombinasjon av nasjonalisme og religiøs
intoleranse. Som eit resultat av dette vert aktivistar/
islamistar inspirerte til å trakassera og undertrykkja
folk med ei anna tru. 

Særlig utsett er dei som har konvertert frå islam
til ei anna tru og dei som driv med evangelisering.
For få veker sidan vart tre kristne (ein tysk og to tyr-
kiske statsborgarar) fanga, bundne og drepne ved at
dei fekk strupane skåre over. Reaksjonen frå styres-
maktene var tvitydig, og sjefen i Justisdepartementet
si lovavdeling, Niyazi Güney, uttalte i ein kommen-
tar til tragedien at "misjonærverksemd er farlegare
enn terrororganisasjonar". 

Det er klåre teikn til drakamp mellom meir isla-
mistiske og meir liberale krefter i Tyrkia, og dette ser
også ut til å pele over på haldninga til religiøse mino-
ritetar og deira livs- og arbeidsvilkår i det tyrkiske
samfunnet.

Svar:
Brot på grunnleggjande menneskerettar i Tyrkia

gjev grunn til uro og blir følgt nøye frå Regjeringa si

side. Eg deler representanten Sørfonn si uro over av-
grensingane i religions- og trusfridomen for religiøse
minoritetar i landet. 

Ein viktig grunn til at Regjeringa har stilt seg po-
sitiv til at Tyrkia forhandlar med EU med sikte på
medlemskap, er at EU stiller krav om ei betring når
det gjeld menneskerettane. Endringar i grunnlova og
betre vern for mellom anna religionsfridomen,
ytringsfridomen og minoritetar er krav Noreg har
slutta seg til.

Regjeringa gjev økonomisk støtte til det arbeidet
norske, tyrkiske og internasjonale organisasjonar
gjer for menneskerettane i Tyrkia, med særleg vekt
på arbeidet mot tortur og rehabiliteringa av torturof-
fer. 

Ambassaden vår i Ankara følgjer nøye med på ut-
viklinga når det gjeld alle menneskerettar, inklusive
dei religiøse. Ambassaden samarbeider med andre
ambassadar frå land som står oss nær, og med konto-
ret til EU-kommisjonen, og gjer sitt til at desse spørs-
måla stadig blir tekne opp med tyrkiske styresmakter
også av andre land.

Regjeringa følgjer òg diskusjonane om Tyrkia i
Europarådet. Tyrkia tek aktivt del i samarbeidet i Eu-
roparådet, og det er tydeleg at landet legg vekt på å
følgje opp den plikta det har til å etterleve Den euro-
peiske menneskerettskonvensjonen. Denne konven-
sjonen vernar om religiøse minoritetar òg. 

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Stras-
bourg får inn mange klagesaker mot Tyrkia, men ta-
let er på veg ned. Tyrkia har sett dialog mellom reli-
gionane på dagsordenen i internasjonale organisasjo-
nar som Europarådet og OSSE.

Regjeringa vil oppgradere kontakten sin med
Tyrkia. Ein tek sikte på årlege møte mellom utanriks-
ministrane og årlege møte på statssekretærnivå. I
desse møta vil ein kunne ta opp alle former for brot
på menneskerettane, òg situasjonen for religiøse mi-
noritetar. 

I tillegg vil ein styrkje den norske innsatsen og
støtta til arbeidet for menneskerettar og demokrati i
Tyrkia. Som no vil dette gå føre seg gjennom norske,
lokale og internasjonale organisasjonar. Engasje-
mentet vårt for menneskerettar vil vere ein viktig del
av ein tettare politisk kontakt med tyrkiske styres-
makter.
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SPØRSMÅL NR. 1101

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Børge Brende
Besvart 1. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«St. Olavs Hospital planlegger en halvering av

antall døgnplasser i Trøndelag. Dette omfatter akutt-
plasser ved Østmarka og Haukåsen. Det innebærer at
akuttplassene for de aller sykeste blir redusert med 50
pst. Det er en realitet at det dreier seg om pasienter
som i hovedsak blir tvangsinnlagt og ikke kan be-
handles av akutteamene. Dette er meget dramatisk og
innebærer både økt risiko for den som er syk og for
samfunnet for øvrig. 

Vil helseministeren sette seg inn i saken og over-
prøve halveringen av akuttplasser?»

Svar:
De regionale helseforetakene har i styringsopp-

legget for 2007 fått beskjed om å videreføre priorite-
ringen av psykisk helsevern og gjennomføre Opp-
trappingsplanen for psykisk helse i tråd med stats-
budsjettet for 2007. Det ligger klare føringer gjen-
nom oppdragsdokumentene for 2007 på at den pro-
sentvise veksten innenfor psykisk helsevern og rus-
behandling skal være minst like stor som i somatisk
sektor. Jeg har også satt fokus på akuttpsykiatrien
som flere steder ikke fungerer tilfredsstillende. De
regionale helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere
alle mulige tiltak inklusiv øke antall døgnplasser i
akuttpsykiatrien dersom dette er nødvendig. 

Samtidig er det en utfordring for helseforetakene
å løse strukturproblemer i psykisk helsevern for å få
en bedre samlet ressursutnyttelse. Undersøkelser vi-
ser at et høyt antall pasienter som legger beslag på ka-
pasitet i helseforetakene, vurderes som utskrivnings-
klare. Disse vil gjennomgående være bedre tjent med
oppfølging i kommunale tiltak. Dette gjør det også
nødvendig for helseforetakene å arbeide med omstil-
lingstiltak i samarbeid med kommunene. 

I St. Olavs Hospital er det foretatt omstillinger
innen psykisk helsevern, og flere omstillinger vurde-
res. Ut ifra den informasjon departementet har mot-
tatt fra Helse Midt-Norge, er et visst antall institu-
sjonsplasser flyttet fra Haukåsen og samlet ved Øst-

marka. Denne prosessen foregår fortsatt, og antall
plasser i akuttpsykiatrien skal ifølge Helse Midt-Nor-
ge ikke reduseres som følge av dette. En kartlegging
fra 2006 og øvrig rapportering viser at det ikke er
problemer med overbelegg ved akuttavdelingene i
helseforetaket. 

Helseforetaket og kommunen arbeider med å fin-
ne løsninger for en rekke pasienter som ikke lenger
trenger et døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette
omfatter etablering av tilstrekkelig bo- og omsorgs-
tilbud i kommunen og nødvendig veiledning og opp-
følging fra spesialisthelsetjenesten. I denne proses-
sen vil ressurser som i dag knyttes opp til døgnplasser
omstilles til ambulant virksomhet for å kunne bistå
pasientene i egen bolig i samarbeid med kommunen.
Etter den informasjon departementet har mottatt fra
Trondheim kommune er det enighet om nødvendig-
heten av disse tiltakene. Rådmannen har i sak til for-
mannskap redegjort for følgende: "Når nå Psykisk
helsevern (helseforetaket) foreslår å erstatte sykehus-
senger med ambulant akutt-team er dette i tråd med
strategiene i kommunens psykiatriplan. Et ambulant
akutteam vil dempe presset på innleggelser og derved
også bidra til å dempe presset på kommunen mht nye
utskrivingsklare pasienter. Rådmannen støtter derfor
forslaget om å avvikle sykehussenger for å frigjøre
midler til å opprette ambulant akutt-team."

Som et ledd i omstillingen er det planer om en
mindre reduksjon (16 plasser) av såkalte intermedi-
ærplasser ved sykehusene. Helse Midt-Norge har re-
degjort for at det ligger som en forutsetning i St.
Olavs styrevedtak at de ressurser som frigjøres gjen-
nom disse omstillingene, skal benyttes til etablering
av nye tiltak innen psykisk helsevern. 

Slik jeg vurderer den informasjon som er mottatt
fra Helse Midt-Norge og Trondheim kommune leg-
ges det opp til en fornuftig omstilling av det totale til-
budet på begge nivåene, og jeg har full tillit til at alle
omstillingstiltakene skjer i tråd med føringene i hel-
sepolitikken og til brukernes beste.
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SPØRSMÅL NR. 1102

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 5. juni 2007 av olje- og energiminister  Odd Roger Enoksen

Spørsmål:
«Miljøverndepartementet har sponset foredrags-

turneen "Himmel og hav". I foredraget presenteres
tilhørerne for en del forbrukerrelaterte tall og "fakta",
blant annet om nytten av å spare strøm. Oslos innbyg-
gere kan blant annet spare strøm til hele Asker kom-
mune ved å skru av alle "stand-by"-brytere. 

Mener statsråden disse beregningene er i tråd
med beregninger fra Enova, og hvis ikke, hva mener
statsråden er riktig beregning av strømforbruket på
"stand-by"-brytere i Norge?»

BEGRUNNELSE:
I "Himmel og hav"- presentasjonen påstås det at

hvis alle i Oslo skrur sine elektriske apparater helt av,
vil man spare nok strøm til å dekke strømforbruket i
Asker kommune. Det sies ikke noe om hvilke tall
man legger til grunn for strømforbruket i Asker, ei
heller hvor mye man regner med å spare ved å skru
elektriske apparater helt av. 

Litt rask hoderegning, med utgangspunkt i folke-
tall og strømforbruk i de to kommuner, skulle indike-
re at apparater i "stand-by"-modus står for 9 pst. av
samlet forbruk i husholdningene, gitt at Oslo er ca. 11
ganger større enn Asker. 

Senior energirådgiver i Enova, Frode Olav Gjer-
stad, sier på Enovas websider (http://www.enova.no/
?itemid=3954) at "Norges totale "stand-by"-forbruk
estimeres til ca. 392 GWh". Dette tilsvarer i overkant

1 pst. av strømforbruket i husholdningene. Avviket
fra tallene i "Himmel og hav"- presentasjonen er der-
med betydelig. 

Jeg antar at statsråden har betydelig tillit til det
arbeidet som gjøres i Enova, og derfor mener det er
viktig å avklare hvor avvikene i anslagene ligger.

Svar:
Olje- og energidepartementet kjenner ikke bereg-

ningene som er gjort for å anslå forbruket til "stand-
by"-funksjoner i Oslo, som er brukt i foredragsturne-
en "Himmel og hav".

Enova har beregninger som indikerer et forbruk
fra "stand-by"-funksjoner på noe under 400 GWh pr.
år. Denne beregningen er imidlertid usikker. Bereg-
ningen indikerer samtidig at "stand-by"-funksjone-
nes forbruk utgjør om lag 1 pst. av husholdningenes
elektrisitetsforbruk. 

Tilsvarende undersøkelser har blitt gjort i andre
europeiske land. I disse landene har en kommet til en
høyere andel av elektrisitetsforbruk til "stand-by"-
funksjoner. IEA sier for eksempel at forbruket typisk
utgjør 5-10 pst. av elektrisitetsforbruket i boliger. En
hovedårsak til forskjellen mellom Norge og andre er
at en i Norge bruker en større andel elektrisitet til
oppvarming slik at "stand-by"-funksjonen vil utgjøre
en mindre andel av det samlede elektrisitetsforbruket
enn i andre land.

SPØRSMÅL NR. 1103

Innlevert 25. mai 2007 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 1. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«I Stortinget 25. mai 2007 uttalte statsråden at

"mennesker som utgjør en sikkerhetsrisiko for seg
selv eller andre skal omgis med den type sikkerhet
som forhindrer tilbakefall i den grad man har begått
tidligere kriminalitet". Jeg antar dette skal gjelde på
et generelt grunnlag. Jeg henleder nedenfor statsrå-
dens oppmerksomhet til en sak i Time kommune han
har vært i befatning med tidligere. 

Vil statsråden bidra til å sikre at nødvendig tilbud
gis til omtalte person, slik at nabolagets sikkerhet
ivaretas?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til skriftlig spørsmål nr. 502, datert 26.

januar 2007.
Saken gjelder de uheldige omstendigheter hvor

personer med problemer av og til faller mellom flere
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stoler på grunn av kompleksiteten i problemstillinge-
ne. Undertegnende har selvsagt stor forståelse for at
statsråden ikke bør eller ønsker å drive konkret saks-
behandling, men ber om at statsråden følger saken
nøye for å avdekke om det foreligger svakheter i da-
gens system, rutiner eller rundskriv fra sentrale myn-
digheter, og for å sikre at det ikke står på ressurser for
å gi vedkommende korrekt oppfølging. 

Undertegnede stilte ingen diagnose på vedkom-
mende person i mitt forrige spørsmål, men statsråden
brukte sitt svar på å omtale den vanskelige situasjo-
nen for personer med alvorlige psykiske lidelser. Jeg
antar derfor at statsråden har satt seg grundig inn i
denne saken. Statsråden skriver avslutningsvis i sitt
svar: "Jeg vil understreke at det ikke kan aksepteres
at personer med psykiske lidelser gjentatte ganger
skremmer, trakasserer og plager andre mennesker."

Siden statsråden skrev sitt svar, er personen blitt
dømt til syv måneders fengsel. Det ble omtalt som en
streng dom. En måned ble gjort betinget, samt tre må-
neder ble fratrekk for tiden i varetekt. Han løslates
dermed i august, men med god oppførsel regner na-
boene med at vedkommende er tilbake i nabolaget al-
lerede i juni/juli. 

I Jærbladet 18. mai står en nabo frem og frykter
at de får tilbake "en tikkende bombe i nabolaget".
Han uttaler også at "etter fengslingen i februar har
byggefeltet vært idyllisk og fredelig". Men, han un-
derstreker at "det å plassere ham (domfelte) i en ny
bolig flytter jo bare problemet til et annet sted i kom-
munen. Det løser jo problemet for oss, men det blir
ikke til noe hjelp for ham. Han må få tilsyn og opp-
følging, et skikkelig behandlingstilbud". Underteg-
nede deler dette synspunkt.

I statsrådens svar til undertegnede ble det henvist
til rundskrivet om "Helsetjenestenes og politiets an-
svar for psykisk syke". Undertegnede vil understreke
at inntrykket av Time kommune, politiet og den psy-
kiske helsetjenesten i kommunen er godt.

Svar:
La meg innledningsvis understreke at jeg ikke i

tilstrekkelig grad er kjent med omstendighetene i
denne konkrete saken og derfor uttaler meg på gene-
relt grunnlag. Jeg beklager hvis jeg i mitt svar til re-
presentanten Solvik-Olsen, datert 2. februar 2007,
ikke gjorde dette tilstrekkelig klart. 

Uavhengig av hendelsesforløpet i denne konkrete

saken vil jeg imidlertid på nytt benytte anledningen
til å understreke at det ikke er akseptabelt at personer
gjentatte ganger plager, truer eller trakasserer andre
mennesker. 

Politiet skal forebygge og motvirke kriminalitet
og beskytte personer mot kriminelle handlinger. Sa-
ker om sjikane sorterer som oftest inn under straffe-
loven § 390a - skremmende/plagsom/hensynsløs at-
ferd. Brudd på denne bestemmelsen kan straffes med
bøter eller fengsel inntil 2 år. Normalt vil slike saker
kunne løses ved at politiet iverksetter relevante be-
skyttelsestiltak, som for eksempel å ilegge besøksfor-
bud. 

Hvis vedkommende person vurderes å være psy-
kisk syk, vil vedkommende ofte ikke kunne straffe-
forfølges, men politiet har likevel ansvar for å be-
skytte personer mot den type sjikane og trusler som
her er nevnt. Det kan gjennomføres samtaler med
gjerningspersonen, ilegges besøksforbud og offe-
ret(ene) kan tilbys ulike former for beskyttelse. Er
gjerningspersonen så psykisk syk at handlingene
fortsetter på tross av disse tiltakene, vil det psykiske
helsevernet måtte ta ansvar.

I enkelte situasjoner kan man sette psykisk syke
personer i varetekt, men dette benyttes kun for å av-
verge en akutt fare, og er et kortsiktig virkemiddel
inntil det psykiske helsevernet overtar. I praksis kan
det være hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av
beskyttelsestiltak og psykisk helsevern i disse sake-
ne.

For å berolige naboer og andre som opplever si-
tuasjonen som utrygg er det av sentral betydning at
det etableres lokale samarbeidsrutiner mellom helse-
tjenesten og politiet, eller at det allerede etablerte
samarbeidet styrkes. Et slikt samarbeid er nærmere
beskrevet i det felles rundskriv fra Sosial- og helsedi-
rektoratet og Politidirektoratet som jeg omtalte i mitt
svar til representanten Solvik-Olsen i februar. 

Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg fortlø-
pende vurderer tiltak overfor lovbrytere som gjentat-
te ganger utgjør en trussel for andre. Nøyaktig hvilke
tiltak vi skal iverksette fremover er ikke avklart. Jeg
avventer anbefalingene fra et utvalg som er gitt i opp-
drag å vurdere sammenhengen mellom behandlings-
perspektivet og samfunnets behov for sikkerhet. Det-
te utvalget skal også vurdere kvaliteten på de sakkyn-
diges vurderinger av lovbryternes psykiske helsetil-
stand.
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SPØRSMÅL NR. 1104

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 4. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden i samråd med Politidirektoratet

(POD) ta initiativ til for å avbøte den ressursmessige
diskrimineringen som Follo politidistrikt opplever og
som kan bidra til drastiske kutt i bemanning frem-
over?»

BEGRUNNELSE:
Follo politidistrikt faller mellom alle stoler hva

angår ressurstildeling i forhold til de oppgaver som
dette store politidistriktet har av oppgaver. Forde-
lingsnøkkelen for de ulike politidistriktene fanger
ikke opp særegenhetene i forhold til geografisk stør-
relse og innbyggertall, og medfører i realiteten en
diskriminering av Follo i forhold til sammenliknbare
politidistrikt av tilsvarende størrelse og med samme
politifaglige utfordringer. Dette har til dels blitt inn-
rømmet av POD tidligere, men stadig mer krevende
oppgaver gjør situasjonen akutt.

Svar:
Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk ram-

metildeling til politi- og lensmannsetaten på grunn-
lag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Modellen
danner grunnlag for tildeling av ressurser basert på en
rekke objektive kriterier. Etter en evaluering i 2006
ble modellen oppdatert med nye statistiske data for
budsjettåret 2007. 

Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte
politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til
distriktets oppgaver og lokale forhold. Follo politi-
distrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sam-
menlignet med øvrige politidistrikt. 

Den enkelte politimester er ansvarlig for å fast-
sette både årsverkrammen og midler til drift og in-
vesteringer, innenfor den årlige rammetildelingen.

SPØRSMÅL NR. 1105

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Er utenriksministeren bekymret for et tilbake-

slag for religionsfriheten i Vietnam, og når og på
hvilken måte har man fra norsk hold påtalt dette over-
for landets politiske myndigheter?»

BEGRUNNELSE:
Vietnam har i lengre tid vært preget av et autori-

tært kommunistisk styre som ikke har respektert sine
menneskerettighetsforpliktelser, heller ikke når det
gjelder religionsfrihet. 

I perioden da Vietnam arbeidet intenst for å bli
godtatt som medlem av Verdens Handelsorganisa-
sjon (WTO), skjedde det en forbedring av vilkårene
for trosfriheten i landet. Regjeringen løslot framstå-
ende religiøse ledere fra fangenskap, foreslo noen
lovreformer, forenklet godkjenningen av religiøse

trossamfunn og sluttet i hovedsak med de organiserte
tiltak for å tvinge folk til å fraskrive seg sin tro.

Etter at Vietnam for få måneder siden fikk bli
medlem av WTO, har utviklingen i retning av mer re-
ligionsfrihet stort sett stoppet opp. Det er dessverre
tegn på tilbakeslag, blant annet ved alvorlige anslag
mot menneskerettsadvokater og de som kjemper for
ytringsfrihet generelt og retten til trosfrihet, foren-
ings- og forsamlingsfrihet. De repressive tiltakene
har rammet mange religiøse ledere som tidligere var
ledende talsmenn for religionsfrihet i landet.

Svar:
Jeg vil spesielt vise til representanten Solbergs

interpellasjon om menneskerettighetssituasjonen i
Vietnam som jeg besvarte i Stortinget i dag 1. juni.
Det fremgikk der at Norge på det sterkeste har bekla-
get utviklingen i retning av forverrede kår for men-



Dokument nr. 15:7 – 2006-2007 45
neskerettighetene overfor vietnamesiske myndighe-
ter og at vi følger denne situasjonen nøye. 

Vi har vært vitne til et klart tilbakeslag for men-
neskerettighetene i Vietnam, noe som vekker bekym-
ring. Flere fredelige representanter for demokrati og
fremme av menneskerettigheter er blitt arrestert, og
mange sitter i husarrest. Dette skaper også grunn til
bekymring når det gjelder den positive utviklingen
for religionsfriheten i Vietnam som ser ut til å kunne
stoppe opp. 

Med unntak av restriksjoner overfor den uregis-
trerte buddistkirken United Buddhist Church of Viet-
nam (UBCV) og situasjonen for enkelte etniske mi-
noritetsgrupper i nord og i Det sentrale høylandet, har
vilkårene for religionsutøvelse i Vietnam bedret seg i
løpet av de siste årene. Et større antall nye menighe-
ter er blitt registrert som ledd i myndighetenes arbeid
for å bedre situasjonen. Buddhisme, Hoa Hao, cao-
daisme, katolisisme, protestantisme og islam er i dag
alle godkjente religioner i Vietnam med et stadig
økende antall nye trosfeller. 

Norge har siden urolighetene i Det sentrale høy-
landet i 2001 hatt et særskilt fokus på situasjonen for
etniske minoriteter og religionsfrihet. Saken ble sist
tatt opp under menneskerettighetsdialogen mellom

Norge og Vietnam i januar i år, og vår ambassade i
Vietnam har tidligere vært på besøk i området. 

Norske myndigheter har i tillegg protestert mot
arrestasjonen av fader Nguyen Van Ly og var også til
stede under rettssaken mot ham. Fader Ly er som
kjent en av Vietnams mest kjente dissidenter og er
politisk meget aktiv. Det er bred enighet i det interna-
sjonale miljøet om at arrestasjonen av fader Ly først
og fremst var knyttet til hans politiske engasjement
og ikke hans religiøse virksomhet. Samtidig vil det
være viktig at vietnamesiske myndigheter aksepterer
at også religiøse ledere har en naturlig plass i det po-
litiske liv i Vietnam. 

Norske myndigheter vil gjennom ulike virkemid-
ler fortsette arbeidet med å bidra til en positiv utvik-
ling for religionsfriheten i Vietnam, både gjennom
vår løpende kontakt, besøk til aktuelle områder og i
den årlige menneskerettighetsdialogen. 

Jeg kan legge til at i 2003 ble menneskerettig-
hetsdialogen mellom Norge og Vietnam formalisert
med årlige møter. Dialogen føres på høyt embetsnivå
og fokuserer foruten på religionsfrihet blant annet på
dødsstraff, fengselsforhold, minoriteters rettigheter,
menneskehandel, ytringsfrihet og rettstatsprinsipper.

SPØRSMÅL NR. 1106

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal
Besvart 1. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Siviltjenesten utplasserer sivilarbeidere i skoler,

fritidsklubber og nærmiljøer gjennom et program
som kalles VOKT. Dette er en volds- og kriminali-
tetsforebyggende tjeneste, der de vernepliktige skal
bidra til å skape trygge oppvekstvilkår for barn og
unge. Uten forvarsel er visstnok tjenestens pris økt
fra 60 kr pr. dag til 225 kr pr. dag. Henvendelser for-
teller om at prosjektmidlene til VOKT-arbeiderne
har blitt stanset. 

Kan statsråden gi en forklaring på hva som har
skjedd og hvorfor?»

BEGRUNNELSE:
Det er grunn til å frykte at en slik utgiftsøkning

kan føre til færre VOKT-arbeidere og dårligere vilkår
for viktig barne- og ungdomsarbeid rundt om i lan-
det. Mange av de institusjonene og organisasjonene

som har søkt om eller har en slik arbeider vil ikke len-
ger ha råd til å dekke stillingen. VOKT-arbeidet skal
ha fått gode evalueringsresultater og fremstilles av
mange som en svært nyttig og positiv ordning.

Svar:
Den sivile verneplikt er en erstatningstjeneste for

de vernepliktige mannskaper som av overbevisnings-
grunner fritas for militær førstegangstjeneste. Den si-
vile verneplikten er opprettet ut fra generelle rettfer-
dighetshensyn, og for å støtte opp under rekrutterin-
gen til den allmenne verneplikt i landet. I forvaltnin-
gen av siviltjenesten er det en målsetting å gjøre tje-
nestens innhold mest mulig samfunnsnyttig.

Sivile vernepliktige tjenestegjør innenfor en rek-
ke ulike områder, som i hovedsak kategoriseres un-
der temaer som fred, helse & sosial og natur & miljø.
Under fredskategorien deles tjenesteformene igjen
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opp under formål, som f.eks. skole/fritid, barnehager,
humanitært (frivillige organisasjoner), kultur- og
voldsforebyggende tjeneste - VOKT. VOKT er såle-
des en av flere tjenesteformer under siviltjenesten.

Som hovedregel gjennomfører et sivilt verneplik-
tig mannskap sin tjeneste hos en oppdragsgiver som
er godkjent av siviltjenesteforvaltningen. Denne opp-
dragsgiver har en rekke forpliktelser og kostnader
forbundet med å ha et mannskap i tjeneste. Opp-
dragsgivere må som en hovedregel betale for bruk av
sivile vernepliktige og for 2007 er oppdragsgiverens
godtgjørelse til staten på 225 kr pr. dag. Når det gjel-
der VOKT er erfaringene at denne tjenesteformen
vanskelig lar seg gjennomføre på et ønsket nivå på
antall utplasserte mannskaper, med mindre staten set-
ter en lavere sats for denne type tjeneste. En slik sub-
sidiering er en kostnad for staten. Det er en planlagt
aktivitet som må budsjetteres og planlegges på ordi-
nær måte. 

I deler av VOKT er det lagt til grunn en subsidiert
oppdragsgiversats på 60 kr pr. dag. Så lenge et mann-
skap er i tjeneste hos en oppdragsgiver, skal denne

ikke motta en økning av godtgjørelsen før et varsel
om økning er meddelt oppdragsgiver. Siviltjenesten
har pr. dato en aktivitet som er i samsvar med målene
for budsjetterminen 2007. Dette innebærer også at
den for tiden subsidierer alle de VOKT-oppdrag den
kan subsidiere innenfor bevilgningen. I noen tilfelle
kan derfor oppdragsgivere oppleve at et mannskap til
redusert sats ikke automatisk kan erstattes med et
nytt mannskap til samme økonomiske vilkår. Hvis
oppdragsgiveren ønsker et nytt mannskap umiddel-
bart, så kan denne bli tilbudt etter de ordinære beta-
lingskravene. Alternativt kan oppdragsgiver vente
med tildelingen av nytt mannskap til et annet VOKT-
mannskap dimitteres, og at det således byr seg en åp-
ning for ny subsidiert tildeling. I noen tilfeller vil det-
te kunne gi mangel på kontinuitet i tildelingen.

Jeg erfarer at VOKT er en meningsfull tjeneste-
form for samfunnet og en del sivile vernepliktige, og
legger derfor vekt på at Siviltjenesten skal subsidiere
denne tjenesteformen så langt det lar seg gjøre innen-
for aktivitetsplan og budsjett for 2007.

SPØRSMÅL NR. 1107

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Deler utenriksministerens den vurdering at

Irans myndigheter står ansvarlig for alvorlige og ved-
varende brudd på menneskerettighetene når det gjel-
der trosfriheten for minoriteter, og hvordan vil nor-
ske myndigheter enda tydeligere ta disse overgrepe-
ne opp med iranske myndigheter?»

BEGRUNNELSE:
Vilkårene for religionsfriheten har lenge vært

vanskelige i Iran, men synes det siste året å ha blitt yt-
terligere forverret. Særlig utsatt er religiøse minorite-
ter som bahai'er, sufi-muslimer og evangeliske krist-
ne. Minoritetsgruppene utsettes for arrestasjoner,
fengsling, andre former for frihetsberøvelse og grov
mobbing. Spesielt tydelig er aggressiviteten mot kon-
vertitter, det vil si de som går fra islam til en annen
tro. Det er lovfestet yrkesforbud for annerledes troen-
de for eksempel i militære offisersstillinger. Det er en
konstant strøm av hatske uttalelser fra landets politis-
ke og religiøse ledere mot disse minoritetsgruppene,

noe som bidrar til å utløse både hets og fysiske an-
grep mot dem. President Ahmadinejads fornektelse
av Holocaust har økt den frykten som hersker i lan-
dets jødiske menigheter.

Svar:
Irans myndigheter er ansvarlige for en lang rekke

alvorlige brudd på menneskerettighetene. Særlig gra-
verende er henrettelser av mindreårige, arrestasjoner
og trakassering av menneskerettighetsforsvarere, dis-
kriminering av kvinner, brudd på tros- og ytringsfri-
heten, uttalelsene om jødene og holocaust, for å nev-
ne noe. 

Jeg har i møte med iranske myndigheter tatt opp
menneskerettighetsbruddene, senest den 8. mai i år
da min iranske kollega Mottaki var i Oslo. 

I tillegg til å ta opp våre bekymringer for mennes-
kerettighetssituasjonen i Iran i bilaterale møter, ar-
beider Regjeringen gjennom multilaterale fora. 

Gjennom flere år har Norge vært medforslagsstil-
ler til resolusjoner i FNs generalforsamling om men-
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neskerettighetsforholdene i Iran. Norge samarbeider
her tett med EU og andre land. Norge slutter seg
jevnlig til offisielle protester (démarche) og erklærin-
ger som tar skarp avstand fra overgrepene i Iran. 

Det behøver ikke være tvil om at Regjeringen ser
alvorlig på menneskerettighetssituasjonen i Iran og at
vi følger situasjonen nøye. 

Jeg vil også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål
nr. 900 fra representanten Skovholt Gitmark om Iran
og religionsfrihet, og til svar på andre muntlige og
skriftlige spørsmål og debatter i Stortinget hvor tema
har vært Iran.

SPØRSMÅL NR. 1108

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 1. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«De siste ukers demonstrasjoner og medieopp-

slag om forholdet mellom politi og minoriteter, viser
at det fortsatt er behov for tiltak som kan styrke tilli-
ten til politiet. Særlig er det nødvendig å iverksette
tiltak som kan styrke tilliten i etniske minoritetsgrup-
per. Regjeringens handlingsplan for integrering og
inkludering inneholder, i motsetning til forrige regje-
rings plan, få tiltak på justisområdet. 

Mener statsråden det er behov for å iverksette yt-
terligere tillitsbyggende tiltak, og hva vil han ev. gjø-
re?»

BEGRUNNELSE:
I Regjeringens handlingsplan for integrering og

inkludering av innvandrerbefolkningen oppstilles det
et mål om å øke andelen ansatte med minoritetsbak-
grunn i politi- og påtalemyndighet og i kriminalom-
sorgen. Planen inneholder ikke andre inkluderings-
fremmende tiltak i justissektoren.

Bondevik II-regjeringens handlingsplan mot ra-
sisme og diskriminering (2002-2006) inneholdt langt
flere og mer offensive inkluderingstiltak innen justis-
området. Enkelte av disse ble oppfylt i planperioden,
mens andre med fordel kunne vært videreført.

Det er for eksempel behov for å fortsette og in-
tensivere det forebyggende rasisme- og diskrimine-
ringsarbeidet i politi- og lensmannsetaten. Kunnska-
pen i politiet om minoriteter bør fortsatt økes, og til-
svarende kunnskapstiltak i domstolene bør priorite-
res. Det er derfor beklagelig at Stoltenberg II-regje-
ringens handlingsplan for integrering og inkludering
er så vidt lite offensiv på justisområdet.

Svar:
Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

(2002-2006) er avsluttet. Det er utarbeidet en slutt-
rapport og en evaluering av handlingsplanen (begge

deler er tilgjengelig på Internett). Disse viser at mye
er gjort de siste fem årene, men innsatsen mot rasis-
me og diskriminering kan ikke stoppe opp selv om
denne handlingsplanen er ferdig. 

Politiet tar rasisme og diskriminering på alvor, og
arbeider aktivt for å bekjempe rasisme og diskrimine-
ring både i egne rekker og i samfunnet generelt. Mål-
settingen er at alle borgere skal føle at deres rettssik-
kerhet blir ivaretatt. Tiltakene konsentreres om re-
kruttering, opplæring og tillitskapende arbeid.

Som en oppfølging av Handlingsplan for integre-
ring og inkludering av innvandrerbefolkningen
(2007) og Handlingsplan mot rasisme og diskrimine-
ring (2002-2006) har politiet iverksatt en rekke tiltak
for å øke andelen polititjenestemenn med etnisk mi-
noritetsbakgrunn til etaten. Grunnen til at det fokuse-
res på rekruttering fra disse gruppene er at politiet
trenger den særskilte kompetansen som polititjenes-
temenn og -kvinner med slik bakgrunn kan inneha,
både i det forebyggende og i det operative arbeidet.
Befolkningssammensetningen har endret seg, og
kjennskap til andre skikker, språk, kulturer og religi-
oner er viktig for å skape tillit i befolkningen. Det er
et mål at politiet skal gjenspeile befolkningen, også
når det gjelder hvilke grupper som er tilsatt i politiet. 

Blant rekrutteringstiltak for å øke andelen stu-
denter med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet kan
jeg nevne blant annet annonsering og møter med po-
tensielle søkere. I forbindelse med prosjektet "Re-
kruttere og Beholde" har man opprettet en veiled-
ningstjeneste hvor ca. 20 polititjenestemenn med mi-
noritetsbakgrunn skal veilede potensielle søkere til
Politihøgskolen med minoritetsbakgrunn i tiden frem
til opptak. 

I år er det 29 personer med etnisk minoritetsbak-
grunn som er tilbudt plass ved Politihøgskolen. Til
sammenligning var det 9 personer i fjor. 

I løpet av året skal det utarbeides en plan for



48 Dokument nr. 15:7 – 2006-2007
mangfoldsarbeidet i politiet som dekker feltene
kjønnslikestilling, etniske minoriteter, LHBT (lesbis-
ke, homofile, bifile og transpersoner) og seniorpoli-
tikk. Planen vil blant annet fokusere på både rekrut-
tering av etniske minoriteter til politiet og hvordan
man kan beholde disse i etaten. 

For å øke politiets kunnskap om etniske minori-
teter i Norge, håndtering av rasisme og diskrimine-
ringsproblematikk og andre relevante temaer, er dette
tatt inn i undervisningen ved Politihøgskolen. Det er
videre utdannet politipersonell innen fagområdet ved
Universitetet i Oslo. Disse benyttes som instruktører
internt i etaten. 

I 2006 arrangerte politiet i samarbeid med Stats-
konsult kurs om rasisme og diskriminering. Minst én
person fra hvert politidistrikt deltok. Disse personene
sitter i politidistriktenes mangfoldsråd, og skal gjen-
nom kurs og opplæring videreformidle sin spesial-
kunnskap til kollegaer.

Politidirektoratet gjennomfører dialogmøter med
politidistriktenes ledergrupper om betydningen av
mangfoldsarbeidet. I disse møtene legges det vekt på
betydningen av å bruke kompetansen til personer
med etnisk minoritetsbakgrunn i det operative politi-
arbeidet, i ulike former for arbeidsgrupper, utvalg og
lignende. Det blir også lagt vekt på hva direkte og in-
direkte diskriminering er, og hvordan man kan mot-
virke diskriminering. I løpet av 2007 vil det bli gjen-
nomført ca. 10 slike møter. 

Politidirektoratet har innført nye rutiner ved be-
handling og rapportering av klagesaker. 

Politidirektoratets "Instruks for behandling av
henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tje-
neste i politi- og lensmannsetaten" trådte i kraft 16.
januar 2006, jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005). Instruk-
sen gjelder klager på politiets tjenesteutøvelse, men
omfatter ikke anmeldelse for straffbare forhold be-
gått av tilsatte i politi- og lensmannsetaten. Disse be-
handles fortsatt av Spesialenheten for politisaker.
Klageordningen vil være et tiltak for å videreutvikle
etaten, og forbedre forholdet til publikum.

Politidirektoratet har under arbeid en brosjyre
"Klage på politiet", som på generelt grunnlag forkla-
rer hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å kla-
ge på politiets tjenesteutøvelse. Det vil fremgå av
brosjyren at man kan fremme klager mot politiet om

diskriminering på bakgrunn av etnisitet også til Like-
stillings- og diskrimineringsombudet. Brosjyren vil
bli tilgjengelig på samtlige politistasjoner i løpet av
2007. 

Jeg er overbevist om at en god dialog mellom mi-
noriteter og politiet er en forutsetning for å sikre økt
bevissthet og kunnskap hos politiet om minoritets-
gruppers situasjon, også i forhold til minoriteters før-
ste møte med rettsvesenet. Jeg ser det som positivt at
det er opprettet et sentralt dialogforum mellom Poli-
tidirektoratet og organisasjonene Antirasistisk Sen-
ter, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Kon-
taktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
(KIM), Norges Røde Kors, Norsk Organisasjon for
Asylsøkere (NOAS), Organisasjon mot offentlig dis-
kriminering (OMOD) og Ungdom mot vold.

Det er et viktig prinsipp for politiet å oppretthol-
de høy integritet i samfunnet. Alle som møter politi-
et, skal bli behandlet med respekt uansett bakgrunn
eller hvem de er. 

Når det gjelder regjeringens arbeid mot rasisme
og diskriminering, vil jeg særlig vise til innføringen
av diskrimineringsloven og opprettelsen av Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet 1. januar i fjor. Lo-
ven er viktig i seg selv. Enkeltpersoner har fått et mer
effektivt vern mot diskriminering, og det er gitt klar
beskjed om hvilke handlinger vi ikke aksepterer i
vårt samfunn. Henvendelsene til ombudet gir dessu-
ten viktig kunnskap om hvor det er behov for ytterli-
gere innsats. 

Siden ansvaret for inkluderings- og integrerings-
arbeidet tilligger Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet, vil en eventuell ny handlingsplanen mot ra-
sisme og diskriminering samordnes fra dette departe-
mentet. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i løpet
av høsten i år arrangere en konferanse om diskrimi-
nering for å gjøre opp status og for å motta innspill til
myndighetenes videre arbeid på feltet. Et sentralt
tema på konferansen vil være å sammenlikne Norges
innsats på diskrimineringsfeltet med andre europeis-
ke land. 

AID vurderer om det skal utarbeides en ny hand-
lingsplan mot diskriminering i 2008 og hva slags
form og innhold en slik eventuelt bør ha.
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SPØRSMÅL NR. 1109

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 8. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil finansministeren ta initiativ til en presise-

ring av ordlyden i merverdiavgiftsloven § 21 slik at
denne klart omfatter fradragsrett for inngående mer-
verdiavgift på advokat tjenester etc. i forbindelse
med skatte- og avgiftssaker, både rettslig og uten-
rettslig advokatbistand, slik at merverdiavgiftsloven
§ 21 justeres i henhold til gjeldende forvaltningsprak-
sis i bl.a. Skattedirektoratet og Rogaland fylkesskat-
tekontor?»

BEGRUNNELSE:
Et viktig prinsipp i den offentlige forvaltning er

likebehandling og rettssikkerhet for borgerne. I 2001
ble det innført merverdiavgift på advokattjenester, og
i dag betaler følgelig alle 25 pst. i merverdiavgift på
advokattjenester. Den Norske Advokatforening tok
denne reformen opp med Skattedirektoratet for å få
presisert hvordan dette skulle praktiseres. 

Skattedirektoratet besvarte dette overfor Den
Norske Advokatforening den 29. mai 2002 i et 12 si-
ders dokument. I dette brevet ble flere problemstillin-
ger avklart overfor Den Norske Advokatforening.
Brevet fra Skattedirektoratet bygget bl.a. på uttalel-
ser fra Finansdepartementet. Under punkt nr. 3 i bre-
vet fra Skattedirektoratet omtales erstatningsoppgjør
for saksomkostninger som eget punkt. Av 2. avsnitt,
siste punktum fremgår følgende presisering fra Skat-
tedirektoratet:

"Skattedirektoratet legger til grunn at en part etter
de alminnelige bestemmelser også vil ha fradragsrett
for omkostninger i tilknytning til en avgiftssak."

Dette brevet fra Skattedirektoratet ble av staten
ved Rogaland fylkesskattekontor fremlagt som hjem-
mel for fradragsrett for merverdiavgift også i skatte-
og avgiftssaker for retten. Advokat Nordli i Norproff
Advokatfirma, som prosederte saken for skattyter,
ønsket denne praksisen bekreftet av staten ved Roga-
land fylkesskattekontor i forbindelse med skattesa-
ken. 

Rogaland fylkesskattekontor bekreftet overfor
retten, i likhet med Skattedirektoratet, at det er fra-
dragsrett for inngående merverdiavgift i skattesaker. 

"Advokatkostnadene er pådratt i NNs avgiftsplik-
tige lastebilnæring, og vil således være fradragsberet-
tiget i henhold til merverdiavgiftsloven § 21." 

Blant annet viser Rogaland fylkesskattekontor til
ovennevnte brev fra Skattedirektoratet av 29. mai
2002 til Den Norske Advokatforening. 

Gjeldende rettstilstand er følgelig klar, og av
rettssikkerhetsmessige hensyn er det viktig at dette
klart fremgår av merverdiavgiftsloven. Dette er av
stor betydning for næringsdrivende og selskaper i
hele Norge, og er i dag ukjent for svært mange. Ikke
minst er det viktig at revisorer og regnskapsførere får
presisert dette, da spesielt i forbindelse med at det
ikke er skattemessig fradragsrett for kostnader i for-
bindelse med skattesaker - se her Lignings-ABC nr.
3.8 hvor det heter i 3. avsnitt følgende:

"Kostnader til bistand til klage/rettssak vedrøren-
de ilignet inntekts- og/eller formuesskatt til stat eller
kommune, er ikke fradragsberettiget."

Ved å presisere fradragsrett for mva. på advokat-
tjenester i merverdiavgiftsloven § 21, sikrer man der-
med at fylkesskattekontorene i hele Norge praktise-
rer dette likt i henhold til brevet fra Skattedirektoratet
til Den Norske Advokatforeningen. Og det bidrar til
at slike problemstillinger blir belastet rettsapparatet
eller de regionale fylkesskattekontorene.

Svar:
Stortingsrepresentant Rytman tar i sitt spørsmål

opp forståelsen av merverdiavgiftsloven § 21. Denne
bestemmelsen gir en registrert næringsdrivende rett
til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffel-
ser som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. I den
forbindelse kan det bekreftes at avgiftsmyndighetene
i sin forvaltningspraksis tolker bestemmelsen slik at
avgiftspliktige har fradragsrett for inngående merver-
diavgift på advokatutgifter og lignende i skatte- og
avgiftssaker. Slike kostnader anses dermed å være til
bruk i den avgiftspliktiges virksomhet, se siste set-
ning i punkt 3 i Skattedirektoratets brev av 29. mai
2002 til Den Norske Advokatforening.

Hvorvidt ordlyden i merverdiavgiftsloven § 21
bør presiseres slik at det uttrykkelig framgår at denne
type kostnader er fradragsberettiget, reiser spørsmål
av mer prinsipiell karakter ved utforming av lovtek-
ster. En viktig målsetting ved utforming av lovtekster
er at de gis en form og et innhold som letter tilgjen-
geligheten for de forskjellige brukergruppene. Det er
imidlertid ikke realistisk å ha som et utgangspunkt at
alle spørsmål skal kunne løses ved kun å forholde seg
til lovtekstene. Slike lovbestemmelser ville måtte
inneholde mye forklarende tekst og eksempler, noe
som ville gitt svært omfattende og uoversiktlige lov-
tekster.

Med dette utgangspunktet finner jeg grunn til å
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knytte enkelte kommentarer til bestemmelsen i mer-
verdiavgiftsloven § 21 om fradragsrett for inngående
merverdiavgift. Fradragsretten står helt sentralt i
merverdiavgiftssystemet og innebærer at merverdi-
avgiften som hovedregel ikke vil utgjøre noen om-
kostning for de enkelte salgsledd, men først blir be-
lastet ved endelig forbruk. Endelig avgiftsbelastning
oppstår når omsetningen skjer til et ledd i kjeden uten
fradragsrett, det vil si privatpersoner og næringsdri-
vende og offentlige institusjoner som ikke har av-
giftspliktig omsetning. En bestemmelse med en slik
funksjon vil dermed bli relativt generell i sin utfor-
ming. På denne bakgrunn finner jeg det ikke hen-
siktsmessig å foreslå en slik presisering av ordlyden
i merverdiavgiftsloven § 21.

I forlengelsen av dette vil jeg tilføye at uttalelsen
fra Skattedirektoratet av 2002 er lagt ut på etatens
hjemmesider (www.skatteetaten.no). Den burde der-
for være kjent av både avgiftsmyndighetene og andre
brukere. Jeg kan imidlertid ikke se at denne forvalt-
ningspraksisen er uttrykkelig omtalt i Merverdiav-
giftshåndboken som utgis årlig av Skattedirektoratet.
Denne håndboka, som gir en omtale av bestemmelse-
ne i merverdiavgiftsloven, har blant annet som mål å
sikre en mest mulig lik forvaltningspraksis. Finans-
departementet vil derfor ta initiativ overfor Skattedi-
rektoratet for å sikre at det gis en omtale av denne
praksis i neste utgave.

SPØRSMÅL NR. 1110

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 8. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil finansministeren, bl.a. ut fra rettssikkerhets-

messige hensyn og uttalelse i Høyesterett, gå inn for
å endre skatteloven § 6-1 slik at det for fremtiden gis
skattemessig fradragsrett for næringsdrivende og sel-
skaper sine kostnader til advokatbistand i forbindelse
med skatte- og avgiftssaker?»

BEGRUNNELSE:
Et viktig rettssikkerhetsmessig prinsipp er at av-

gjørelse av det offentlige kan overprøves av domsto-
lene i Norge. Hvorvidt denne adgangen benyttes er
også et kostnadsspørsmål da domstolsbehandling i
Norge er dyrt. 

Et viktig prinsipp i skatteloven er fradragsretten
for alle kostnader, hvor det heter i skatteloven § 6-1
nr. 1: "Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for
å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inn-
tekt." 

I dag er skatte- og avgiftslovgivningen blitt kom-
plisert - og de fleste næringsdrivende verken kan, el-
ler har forutsetninger for, å ta opp skatte- og avgifts-
messige spørsmål og problemstillinger med offentli-
ge myndigheter på egen hånd. De aller fleste må råd-
føre seg med skatteadvokater, regnskapsførere og
skatterevisorer - som er de som bistår selskaper og
næringsdrivende i skatte- og avgiftssaker. Disse tje-
nestene er relativt dyre - da denne type kompetanse
krever mange års skolering og praksis for å håndtere.

Dersom et selskap, eller næringsdrivende, enga-
sjerer advokat eller revisor i skattesaker - så er imid-
lertid dette iht. Skattedirektoratets praksis ikke fra-
dragsberettigede kostnader. Viser her til Lignings-
ABC punkt 3.8, 3. avsnitt følgende: "Kostnader til bi-
stand til klage/rettssak vedrørende ilignet inntekts-
og/eller formuesskatt til stat eller kommune, er ikke
fradragsberettiget." 

Dersom en skattesak bringes inn for rettsappara-
tet - så er omkostninger til egen advokat ikke skatte-
messig fradragsberettiget - noe som medfører at
svært få har økonomisk mulighet til å prøve vedtak
av skatteetaten/ligningskontorene for domstolene. I
denne forbindelse minnes om at de fleste ligningsav-
gjørelser av norske myndigheter treffes av lignings-
nemnden og overligningsnemnden - et organ som
utelukkende består av politikere uten at det stilles
krav til kunnskap innen regnskap/skatterett. Noe som
igjen klart gir en høy risiko for mange vedtak som er
"feil". 

Spørsmål om rett til fradrag for utgifter til angrep
på ordinær ligning ble behandlet av Høyesterett i sak
2005 - 01726 A. Førstvoterende vurderer gjeldende
rettspraksis og reelle hensyn under avsnitt 22 og ut-
over. Av avsnitt 40 er hentet følgende:

"Det er like fullt slik at mens lovens grunnleggen-
de kriterium for fradragsrettilknytningskriteriet- tilsi-
er at fradrag bør innrømmes for kostnader forbundet
med angrep på ordinær ligning." 
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Av avsnitt 42 skriver førstvoterende i sin konklu-
sjon blant annet: "I min samlede vurdering er jeg etter
dette kommet til at det i fravær av klare holdepunkter
i skatteloven er vanskelig å sette til side den regel
som synes ganske uforbeholden fastslått i lignings-
praksis, administrative uttalelser og skatterettslig lit-
teratur."

Det er opp til politikerne å ta ansvar for rettssik-
kerheten for norske bedrifter og næringsdrivende - og
sørge for at skatteloven § 6-1 presiseres til også å om-
fatte fradragsrett til utgifter til angrep på den ordinæ-
re ligningsbehandling.

Svar:
Den generelle hovedregelen om skattemessig fra-

drag for kostnader følger av skatteloven § 6-1 første
ledd, som fastsetter at "Det gis fradrag for kostnad
som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre
skattepliktig inntekt".

Bestemmelsen stiller opp et tilknytningskrav som
vilkår for fradragrett, dvs. at kostnaden må knytte seg
til inntekt eller inntektsskapende aktivitet. Kostnader
til juridisk bistand vil dermed være fradragsberettige-
de når de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller
sikre skattepliktig inntekt. Dette gjelder blant annet
kostnader til bistand ved rådgivning, forhandlinger
og rettssaker. Slike kostnader kan derfor fradragsfø-
res dersom saken bistanden er knyttet til, direkte gjel-
der skattepliktige inntekter eller fradragsberettigede
kostnader. Dette innebærer at kostnader til bistand til
klage eller rettssak vedrørende fastsettelse av mer-
verdiavgift er fradragsberettiget, jf. Lignings-ABC
2006 s. 663. 

Direkte skatt på inntekt eller formue er ikke en
fradragsberettiget kostnad etter skatteloven § 6-1.
Kostnader ved å klage på den foretatte ligningen kan
riktignok påvirke skattens størrelse, og dermed virk-
somhetens resultat etter skatt, men virksomhetens re-
sultat før skatt vil forbli uendret. Dermed vil kostna-
der til bistand for å fastlegge eller redusere skattefor-
pliktelsen som utgangspunkt heller ikke være fra-
dragsberettiget. Det gjelder for eksempel kostnader
til juridisk bistand til klagesak eller rettssak vedrø-
rende ilignet inntekts- eller formuesskatt til stat eller

kommune. Det samme gjelder kostnader til ren skat-
teplanlegging. 

Praksis har likevel godtatt at kostnader til utar-
beidelse av ligningsoppgaver og bistand til avklaring
av spørsmål under den ordinære ligningsbehandlin-
gen er fradragsberettigede, jf. Lignings-ABC 2006 s.
663. Det samme gjelder kostnader til bistand ved en-
dringssak tatt opp av ligningsmyndighetene etter eget
tiltak, samt bistand i forbindelse med ligningsunder-
søkelser. Slike kostnader vil vanligvis være knyttet
til den opplysnings- og samarbeidsplikten skattyterne
er pålagt for at ligningen og skatteoppgjøret skal bli
riktig. 

En skattyter kan også på nærmere vilkår framset-
te krav om hel eller delvis dekning av sakskostnader
ved endringssak fra det offentlige, jf. ligningsloven §
9-11 og Lignings-ABC 2006 s. 380. Vilkårene er for
det første at overligningsnemnda, fylkesskattenemn-
da eller Riksskattenemnda endrer en ligningsavgjø-
relse til gunst for skattyteren. Videre stilles krav om
at sakskostnadene er vesentlige, pådratt med god
grunn og at det er urimelig at skattyteren må dekke
dem selv. 

Det ble i 2006 vedtatt en utvidelse av disse regle-
ne, slik at overligningsnemnda, fylkesskattenemnda
eller Riksskattenemnda på tilsvarende vilkår skal til-
kjenne dekning av sakskostnadene for disse instanse-
ne når skattyteren senere har fått medhold ved dom-
stolsavgjørelse. 

En part som vinner en skattesak, vil dessuten ha
krav på å få dekket sine sakskostnader etter reglene i
tvistemålsloven, jf. bl.a. § 172. 

Ovenstående viser at en skattyter gjennom ulike
regelsett har mulighet til på nærmere vilkår å få dek-
ket kostnader til advokatbistand mv. i forbindelse
med skatte- og avgiftssaker. Jeg går derfor ikke nå
inn for å endre skatteloven § 6-1 slik at det gis skat-
temessig fradragsrett for kostnader til juridisk bi-
stand i forbindelse med klagesaker og rettssaker om
ilignet skatt, men vil i lys av den nevnte høyesteretts-
dommen fra 2005 se på om det er behov for justerin-
ger i skatte- eller ligningslovens regler som gjelder
slike kostnader.
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SPØRSMÅL NR. 1111

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg
Besvart 6. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«I St.meld. nr. 49 (2003-2004) om mangfold og

inkludering ble det varslet om kartlegging av flykt-
ningers psykiske helse. Et iverksatt forsøksprosjekt
med kartlegging av nyankomne flyktningers psykis-
ke helse skulle avsluttes i 2006 og evalueres. I Helse-
og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for
2007 fremgår det at pilotprosjektet er forsinket. 

Hva er status for prosjektet, og når og hvordan vil
statsråden informere Stortinget om saken?»

BEGRUNNELSE:
Mennesker som søker beskyttelse i Norge, har

ofte vært gjennom psykisk belastende opplevelser.
Mennesker reagerer forskjellig, og behovet for hjelp
varierer. Vi har dessverre etter hvert fått mange ek-
sempler på at psykisk syke innvandrere begår drap.
Det er derfor all mulig grunn til å iverksette de tiltak
som lar seg gjennomføre. Bondevik ll-regjeringen
iverksatte et forsøk med å kartlegge den psykiske hel-
sen til asylsøkere som kom til landet. Dette forsøket
skulle avsluttes i 2006 og evalueres. Jeg viser til
St.meld. nr. 49 der det bl.a. står:

"En del av prosjektet vil være å finne egnede tiltak
for oppfølging av de som har opplevd traumatiserende
hendelser og har psykiske problemer. Ansvarlig er
helsedepartementet i samarbeid med Kommunal- og
regionaldepartementet."

I budsjettproposisjonen for 2007 (HOD) står føl-
gende: 

"Et pilotprosjekt med kartlegging av psykisk helse
hos nyankomne asylsøkere er forsinket da datainn-
samlingsperioden måtte forlenges fordi det var ned-
gang i antall asylsøkere siste halvåret 2005. Kartleg-
gingen avsluttes i 2006 og resultatene skal vurderes
med sikte på eventuell bruk av kartleggingsinstrumen-
tene ved ordinære helseundersøkelser." 

Proposisjonen sier ikke noe om hva som er gjort,
og begrunnelsen for forsinkelsen er dessuten vag og
uklar.

Svar:
Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderings-
ministeren.

Det er, slik stortingsrepresentanten viser til,
igangsatt et prøveprosjekt for å finne frem til egnede
verktøy for å kartlegge flyktningers og asylsøkeres
psykiske helse ved ankomst til Norge. Formålet med
en slik kartlegging er å bidra til en god oppfølging av
flyktninger og asylsøkere med psykiske problemer,
så tidlig som mulig etter ankomst. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trauma-
tisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag å gjennomføre
pilotprosjektet med sikte på utprøving av instrumen-
ter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne
asylsøkere. Etter planen nå vil prosjektrapport fore-
ligge i begynnelsen av juni 2007. Sosial- og helsedi-
rektoratet vil vurdere rapporten og deretter oversende
sine anbefalinger til departementet i løpet av somme-
ren 2007. Stortinget vil bli informert om saken i Hel-
se- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon
for 2008.

SPØRSMÅL NR. 1112

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 5. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Undersøkelsesgruppa etter raset i Hanekleiv-

tunnelen leverte sin rapport 15. februar 2007, og
fremmet en rekke forslag til forbedringstiltak vedrø-
rende planlegging/prosjektering, tunnelbygging,
drift og vedlikehold, og kontrollrutiner og regelverk. 

Er rutinene ved sikring av tunneler endret i tråd

med undersøkelsesgruppas anbefalinger, og i så fall,
er det mulig å få en oversikt over hva de endrede til-
takene består i?»

BEGRUNNELSE:
Raset i Hanekleivtunnelen i julen, de stadige til-

bakemeldingene om at det står dårlig til med norske
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tunneler, bekymringene fra folk i etterkant av raset
og henvendelser til meg om at Vegvesenet fortsetter
som før, er årsaken til at jeg den 7. mars 2007 stilte et
spørsmål i spørretimen om hvilke grep statsråden tar
i forhold til den pågående bygging av tunneler. Stats-
råden svarte: 

"Eg har tillit til at dei prosessane som skjer rundt
bygging av tunnelar er tilfredsstillande ut frå sikker-
heitsomsyn. Ikkje minst etter raset i Hanekleiva og
hendingane der må eg understreke at det har vore
framført i fleire rundar frå Statens vegvesen at dette
skal tilleggjast vekt. Det er ingen grunn til å tru at så
ikkje vert gjort."

Svar:
Jeg har registrert at representanten Tenden har

hatt klare oppfatninger og vurderinger knyttet til flere
sider av det arbeidet som har blitt gjennomført etter
raset i Hanekleivtunnelen. For meg virker det å være
noe motstridende signaler som har kommet, fra re-
presentantens uttalelse til Drammens Tidende 24. ja-
nuar 2007 hvor hun uttalte: "Det er viktig at veimyn-

dighetene nå hiver seg rundt og får dette ordnet ras-
kest mulig. Det holder ikke at det skal være klart før
fellesferien, det må gå raskere." - til hennes uttalelse
til NTB 28. mai 2007: "Det er grunn til å spørre seg
om arbeidsulykken i Hanekleivtunnelen kan skyldes
at Samferdselsdepartementet har lagt for stort tids-
press på entreprenøren for å få tunnelen ferdig." 

For meg og Regjeringen har det, helt siden raset
25. desember 2006, vært aller viktigst å få sikret tun-
nelene på E18 i Vestfold på en forsvarlig måte og å
sørge for at tilsvarende hendelser ikke skal kunne
skje igjen, verken på denne strekningen eller andre
steder. Dette er et omfattende arbeid som naturlig
nok må ta noe tid. Det arbeid som så langt er satt i
gang når det gjelder endring av rutiner m.m., er be-
skrevet i St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker
på Samferdselsdepartementets område. For øvrig vil
jeg også vise til mitt brev av 4. juni 2007 til transport-
og kommunikasjonskomiteen med svar på spørsmål i
tilknytning til Dokument nr. 8:73 (2006-2007). I mitt
svar på spørsmålene 3 ii) og 3 iv) gis det en oriente-
ring om hvordan saken vil bli behandlet framover.

SPØRSMÅL NR. 1113

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 5. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Stortinget er i ferd med å vedta de siste av fore-

løpig 12 bompengefinansierte veiprosjekt behandlet
under denne regjeringen. I forbindelse med de fleste
av prosjektene vil det ble satt opp nye bomstasjoner. 

Kan statsråden oppgi investeringssum og rivings-
sum for bompengeboder for hvert prosjekt samt opp-
gi hvordan og av hvem bygging og riving finansier-
es?»

BEGRUNNELSE:
Prosjektene det gjelder er følgende:
St.prp. nr. 28 (2005-2006) Atlanterhavstunnelen,

St.prp. nr. 75 (2004-2005) Bergensprogrammet,
St.prp. nr. 2 (2005-2006) Hardangerbroen St.prp. nr.
38 (2005-2006) Finnfast, St.prp. nr. 78 (2005-2006)
Langåker-Bommestad, St.prp. nr. 80 (2005-2006) Rv
306 Kirkebakken-Re grense, St.prp. nr. 8 (2006-2007)
Utgårdskilen, St.prp. nr. 35 (2006-2007) Rv 255 Jør-
stad-Segalstad, St.prp. nr. 41 (2006-2007) Ny Kråker-
øyforbindelse, St.prp. nr. 61 (2006-2007) Veipakke
Salten og St.prp. nr. 57 (2006-2007) Haugalandet. 

Jeg peker spesielt på at spørsmålet også omfatter
rivingskostnader. Jeg tar det som selvsagt at bompen-

geinnkreving avsluttes når de omtalte prosjekter er fi-
nansiert gjennom bompenger. Jeg går derfor ut fra at
både kostnader knyttet til oppføring og senere riving
er kjent og kan oppgis.

Om det er spesielle innkrevings/administrasjons-
utgifter knyttet til St.prp. nr. 33 (2006-2007) Revi-
dert Tromsø ber jeg også om å få oppgitt dette.

Svar:
Kostnadene ved etablering av bomstasjoner inn-

går i finansieringsplanen for det enkelte prosjekt.
Forutsatte kostnader til etablering av bomstasjoner i
tilknytning til de prosjektene som er listet opp i be-
grunnelsen til spørsmålet, følger av tabell 1. Tallene
i tabellen er basert på kostnader som danner grunnla-
get for den enkelte stortingsproposisjon.

I tillegg til de 11 prosjektene det vises til i be-
grunnelsen til spørsmålet, har jeg tatt med prosjektet
rv 55 Fatlaberget som ble lagt frem mai 2006. Jeg har
også tatt med utvidelse av eksisterende bompenge-
ordninger i Trondheim og Kristiansand. Disse er, i
likhet med prosjektet Fv 742 Utgårdskilen, forlengel-
se av eksisterende bompengeordninger hvor det ikke
settes opp noen nye bomstasjoner. 
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Tabell 1 Kostnadene ved riving av bomstasjonene, inkl.
istandsetting av bomstasjonsområdet etter riving,
dekkes med bompenger, i tråd med forutsetningene i
standardavtalen for bompengeprosjekter. Kostnade-
ne vil blant annet være avhengig av om innkrevingen
skjer helautomatisk, manuelt, ved bruk av myntauto-
mater eller ved kombinasjoner av ulike innkrevings-
former. Erfaringsmessig ligger rivingskostnadene på
0,5-2,5 mill. kr pr. bomstasjon og utgjør følgelig en
svært liten andel av det totale bompengebidraget. De-
taljerte kostnadsoverslag utarbeides når innkrevings-
perioden nærmer seg slutten, og innkrevingen avslut-
tes først når det er sikret at bompengeselskapets for-
pliktelser blir innfridd. Eventuelle overskytende mid-
ler disponeres til veginvesteringer i det området bom-
pengene er innkrevd, i tråd med forutsetningene i
standardavtalen.

Utvidelsen av Tromsøpakke 2 medfører ingen
endringer i innkrevings-/administrasjonsutgiftene.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det ble fremmet
en rekke bompengeprosjekter av den forrige regjerin-
gen. I tabell 2 følger en liste over alle bompengepro-
sjekter som ble vedtatt i stortingsperioden 2001-
2005.

Tabell 2

Prosjekt

Antall 
nye bom-
stasjoner

Etablerings-
kostnader i 
(mill. kr.

Rv 64 Atlanterhavstunnelen. 1  4 (05-kr.)
Bergensprogrammet - 
revidert opplegg ...................  5 20 (05-kr.)
Rv 7/rv 13 Hardangerbrua 1 15 (05-kr.)
Rv 519 Finnfast.................... 1 4 (06-kr.)
E18 Langåker - Bommestad. 3  40 (06-kr.)
Rv 306 Kirkebakken - 
Re grense.............................. 1  9 (06-kr.)
Fv 742 Utgårdskilen............. 0 -
E6 Trondheim - Stjørdal med 
Nidelv bru ............................ 0 -
Utvidelsen av innkrevingen 
Kristiansand ......................... 0 -
Rv 55 Fatlaberget ................. 1 4,5 (06-kr.)
Rv 255 Jørstad - Segalstad bru 2  14 (07-kr.)
Rv 108 Ny Kråkerøyforbin-
delse ..................................... 2  12 (07-kr.)
Vegpakke Salten................... 2 12 (07-kr.)
Haugalandspakken ............... 9 42 (07-kr)

Prosjekt St.prp. nr Vedtatt
E39 Jektevik-Sandvikvåg (over Stord) St.prp. nr. 1 (2001-2002)  Desember 2001
E134 Rullestadjuvet St.prp. nr. 1 (2001-2002) Desember 2001
E39 Teigen-Bogen St.prp. nr. 1 (2001-2002) Desember 2001
E6 Den nye Svinesundsforbindelsen St.prp. nr. 68 (2001-2002) Juni 2002
Ryfylkepakka - planlegging St.prp. nr. 1 Tillegg nr 2 (2002-2003) Desember 2002
Rv 9 Setesdal St.prp. nr. 50 (2001-2002) Mars 2002
Listerpakka (ekskl OPS-prosjektet Handeland - 
Feda)

St.prp. nr. 60 (2001-2002) Mai 2002

Rv 661 Digernes - Straume St.prp. nr. 50 (2001-2002) Mars 2002
Bergensprogrammet St.prp. nr. 76 (2001-2002) Desember 2002
Rv 4 Ny bompengeordning for rv 4 Raufoss St.prp. nr. 78 (2002-2003) November 2003
Tønsbergpakken St.prp. nr. 38 (2002-2003) Januar 2003
E18 Kopstad - Gulli St.prp. nr. 78 (2002-2003) November 2003
Rv 45 i Gjesdal St.prp. nr. 67 (2002-2003) Juni 2003
Trondheimspakka St.prp. nr. 67 (2002-2003) Juni 2003
Rv 544 Halsnøysambandet St.prp. nr. 84 (2002-2003) November 2003
Rv 2 Kløfta - Nybakk St.prp. nr. 47 (2003-2004) Mai 2004
Tromsøpakke 2 St.prp. nr. 62 (2003-2004) Juni 2004
Rv 546 Austevollbrua (Hundvåkøy-Huftarøy) St.prp. nr. 30 (2004-2005) Desember 2004
Rv 680 Imarsundprosjektet
St.prp. nr. 69 (2003-2004) Juni 2004
E18 Grimstad - Kristiansand - gjennomføring 
av OPS-prosjekt 

St.prp. nr. 33 (2004-2005) Februar 2005

E18 Bjørvikaprosjektet St.prp. nr. 50 (2004-2005) Juni 2005
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SPØRSMÅL NR. 1114

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 4. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Et av de siste ofrene i Hugo Chávez sin kamp

for å få kontroll over Venezuelas media er Radio Ca-
racas Televisión (RCTV). Etter 53 år med TV-sen-
dinger var det denne uken slutt. Ifølge Venezuelas
kommunikasjonsminister hadde RCTVs "uansvarli-
ge holdning" ikke endret seg. Ikke bare pressefrihe-
ten har elendige kår i landet, den generelle ytringsfri-
heten er også under sterkt press. 

Vil statsråden nå gjøre klart for Chávez hva Nor-
ges holdning er, og protestere mot stadige brudd på
grunnleggende menneskerettighetsprinsipper?»

Svar:
Spørsmålet ble overført fra utviklingsministeren.
Venezuelas regjering besluttet den 29. mars i år

ikke å fornye konsesjonen til TV-kanalen Radio Ca-
racas Televisión (RCTV) da den aktuelle konsesjo-
nen utløp 27. mai. Ikke-fornyelsen av RCTVs konse-
sjon innebærer at kanalen ikke lenger kan sende over
det statlige riksdekkende TV-nettet i Venezuela. 

Prinsippet om at tv-konsesjoner må fornyes, er
nedfelt i Venezuelas konstitusjon og en egen lov om
telekommunikasjon. I telekommunikasjonsloven og
et presidentdekret er det presisert at en slik konsesjon
kan gis for 20 år av gangen. 

Selv om beslutningen om ikke å fornye RCTVs
konsesjon er fattet på et formelt legalt grunnlag, sen-

der dette et dårlig signal om ytringsfrihetens kår i Ve-
nezuela. Det er bekymringsfullt at mangfoldet i den
offentlige debatten begrenses og at president Chávez
samler mer makt på sine hender. Fra norsk side følger
vi nøye med på denne utviklingen i Venezuela og er
bekymret over de siste dagers trusler mot også andre
TV-stasjoner i landet. 

Det er viktig at saken er fremmet for Den inter-
amerikanske menneskerettighetskommisjonen siden
denne regionale mekanismen har en viktig funksjon i
slike spørsmål.

Vi vil følge opp saken videre i vår kontakt med
venezuelanske myndigheter, hvor ytringsfrihet vil
være et naturlig tema. 

Jeg kan også nevne at Norge i en årrekke har gitt
støtte til organisasjoner som arbeider for menneske-
rettigheter og demokrati i Venezuela. Norge har også
støttet internasjonal observasjon under valgene de
siste årene, og har deltatt med egne valgobservatører. 

I neste uke (4.-5. juni) deltar over 100 redaktører
og journalister fra hele verden på konferansen Global
intermedie-dialog i Oslo, om ytringsfrihet, pressens
ansvar og toleranse. Vi er glad for deltakelse her fra
en av Venezuelas viktigste aviser - "El Universal".

Vedrørende utviklingen generelt sett i Venezuela
vil jeg også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr.
997 fra representanten Solvik-Olsen.

SPØRSMÅL NR. 1115

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 1. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden sørge for at det foretas rutinemes-

sig sjekk av etterforskere i STRASAK, at ingen etter-
forsker tidligere kollegaer og at polititjenestemenn
automatisk tas ut av tjeneste i forbindelse med etter-
forsking av dødsfall i forbindelse med gjennomgan-
gen av spesialenheten for politisaker?»

BEGRUNNELSE:
Den såkalte "Obiora-saken" hvor norsk-nigerian-

ske Eugene Obiora døde under politipågripelse har

aktualisert en rekke spørsmål vedrørende Spesialen-
heten for politisakers evne til å behandle denne type
saker på en objektiv måte. Statsråden har varslet at
Spesialenheten skal evalueres. En del forhold kan
imidlertid avklares allerede nå, med sikte på å øke
den brede tilliten som denne enheten er avhengig av,
slik som at det foretas rutinemessig sjekk av etterfor-
skere i STRASAK, at ingen etterforsker tidligere kol-
legaer og at polititjenestemenn automatisk tas ut av
tjeneste i forbindelse med etterforsking av dødsfall.
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Svar:
Jeg vil innledningsvis bemerke at det er viktig at

hele befolkningen har tillit til politiet, og jeg ønsker
derfor en evaluering av Spesialenheten, slik at tilliten
til norsk politi skal bli best mulig. Jeg vil også under-
streke at jeg er opptatt av å sikre trygghet og rettssik-
kerhet for alle i Norge.

Stortingsrepresentanten stiller spørsmål ved om
ansatte i Spesialenheten for politisaker kan bli satt til
å etterforske tidligere kollegaer. Jeg vil i den forbin-
delse vise til reglene om habilitet som følger av straf-
feprosessloven § 60 flg. Disse bestemmelsene omfat-
ter påtalemyndighetens tjenestemenn og andre som
handler på vegne av påtalemyndigheten, for eksem-
pel underordnede polititjenestemenn. Jeg mener at
dagens regler ivaretar det viktige hensynet til habili-
tet, også for ansatte i Spesialenheten for politisaker. 

Stortingsrepresentanten tar også opp spørsmålet
om polititjenestemenn automatisk bør tas ut av tje-
neste i forbindelse med at de blir etterforsket av Spe-
sialenheten for politisaker på bakgrunn av dødsfall
som følge av tjenesteutøvelse. I henhold til tjeneste-
mannsloven § 16 kan en tjenestemenn med øyeblik-
kelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling, sus-

penderes, når det er grunn til å anta at vedkommende
har gjort seg skyldig i atferd som kan føre til avskjed
etter § 15. Vedtak om at en tjenestemann skal suspen-
deres treffes av tilsettingsmyndigheten. Dette er re-
gulert i personalreglementet for politidistriktene, po-
litiets særorganer (eksklusivt den sentrale enhet for
politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissaria-
tet. Det kreves en individuell vurdering som må fore-
tas av ansvarlig politimester. Som alternativ til sus-
pensjon kan tjenestemenn som nevnt i § 16 nr 4 mid-
lertidig overføres til "annen, mindre betrodd tjenes-
te". Etter tjenestemannsloven § 14 kan en tjeneste-
mann ilegges ordensstraff som en disiplinærforføy-
ning for overtredelse av tjenesteplikter mv. eller
utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten. 

Etter min vurdering er reglene i tjenestemannslo-
ven § 14 og § 16 tilstrekkelige, og jeg ønsker ingen
endringer av tjenestemannsloven eller politiloven
slik at det innføres regler om at en tjenestemann au-
tomatisk tas ut av tjeneste i saker der en politibetjent
er under etterforskning.

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at Spesialen-
heten for politisaker vil få direkte datatilgang til både
STRASAK og SSP i løpet av sommeren 2007.

SPØRSMÅL NR. 1116

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Torbjørn Hansen
Besvart 13. juni 2007 av miljøvernminister  Helen Bjørnøy

Spørsmål:
«Bruk av vannemulgert diesel ("hvit diesel"),

som produseres ved blanding av vanlig drivstoff med
vann og ev. emulgator og urea, kan redusere utslipp
av CO2, røyk, sot, partikler, CO og NOX grunnet be-
dre forbrenning. Drivstoffet skal kunne brukes på
motorer og fyrkjeler uten tilpasninger. 

Vil Regjeringen ta initiativ for å utrede dette nær-
mere, stimulerer til økt bruk av slikt drivstoff, iverk-
sette pilotprosjekt eller andre tiltak som dermed kan
redusere utslippene fra transportsektoren lokalt og
nasjonalt?»

BEGRUNNELSE:
Eco Energy Holding AS (www.eco.as) har rettig-

hetene til en patentert prosess for blanding av vann
og olje eventuelt sammen med emulgator og urea
som gir drivstoffet vesentlig bedre miljøegenskaper
ved bruk.

Vegdirektoratet har utført en test av drivstoffet i
regi av Marintek, som viser at utslipp av CO2 gikk
ned med 1-2 pst., CO ned med 26 pst., NOX-utslipp
ned med 11 pst., utslipp av uforbrente bitumen parti-
kler 62 pst. og en markert reduksjon av utslipp av sot
og røyk (71 pst.). Ifølge selskapet viser tester fra Ita-
lia at drivstoffet har positiv effekt både på gamle og
nye moderne motorer.

En ytterligere uttesting og lansering av denne
type drivstoff kan dermed gi miljøgevinster. Å få til
dette raskt forutsetter imidlertid at det brukes virke-
midler som får frem lokale pilotprosjekter og som en-
ten stimulerer eller tvinger frem en økt bruk av slikt
drivstoff.

Svar:
Regjeringen legger vekt på å få redusert foruren-

sende utslipp fra samferdselssektoren og å motivere
til valg av lavutslippsbiler. Regjeringen har blant an-
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net satt i gang et større arbeid med å legge om bilav-
giftene i en mer miljøvennlig retning, og det er gitt
fritak for CO2-avgift og enkelte andre særavgifter for
forskjellige typer biodrivstoff.

Det er også bevilget betydelige FoU-midler til
forskningsprogrammet RENERGI i regi av Norges
forskningsråd, som omfatter fremtidens rene energi-
systemer, bl.a. for transportsektoren. Hovedfokus her

er lagt på miljøvennlig transportteknologi, hydrogen,
biodrivstoff og annen fornybar energi. 

For øvrig vil ulike drivstofftyper måtte tilfreds-
stille internasjonale krav til drivstoffkvalitet, og bil-
produsentene må også trekkes inn i forhold til garan-
tier mht. motorer og komponenter i drivstoffsyste-
met.

SPØRSMÅL NR. 1117

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Børge Brende
Besvart 7. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Militærjuntaen i Burma har bestemt at opposi-

sjonsleder Aung San Suu Kyi fortsatt skal holdes i
husarrest. Perioden for hennes husarrest utløp for-
melt forrige fredag. Juntaen strammer nå grepet. Hun
har nå sittet samlet i husarrest siden 2003. Det er nå
avgjørende å øke presset mot juntaen. 

Vil utenriksministeren på vegne av den norske
regjering ta initiativet til at alle demokratisk valgte
regjeringer sender en protest til juntaen med appell
om snarlig løslatelse av Nobelprisvinneren?»

Svar:
Regjeringen deler bekymringen over den politis-

ke utviklingen i Burma. Selv om situasjonen i Burma
er vanskelig, hadde vi et håp om at militærstyret ville
benytte utløpet av Aung San Suu Kyis fengslingspe-
riode til å ta et skritt i demokratisk retning ved å slip-
pe henne og andre politiske fanger fri. 

Statssekretær Raymond Johansen hadde telefo-
nisk kontakt med Burmas ambassadør i London (de-
res ambassade i London er akkreditert til Oslo) den
25. mai og ba ham overbringe vår klare oppfordring
om å løslate Aung San Suu Kyi. 

Samme dag ble det imidlertid klart at husarresten
ville bli forlenget med ett år. 

Regjeringen fordømte forlengelsen av Aung San
Suu Kyis husarrest, jf. UDs pressemelding. Jeg kan
forsikre om at Regjeringen ved en rekke anledninger,
både bilateralt og internasjonalt, har tatt opp situasjo-
nen i Burma. 

Nylig gikk EU og en rekke asiatiske land ut med
en felles appell med oppfordring om løslatelse av
Aung San Suu Kyi. Det er en positiv utvikling at flere
land i Asia i større grad uttrykker misnøye mot regi-
met i Burma. Vi ønsker å bidra aktivt til et styrket in-
ternasjonalt press og arbeider for at nabolandene In-
dia og Kina vil utøve sterkere press på regimet. 

Viktig er det også at FNs engasjement for å skape
fred og demokrati i Burma fortsetter. Generalsekre-
tæren gikk i forrige uke ut med en ny oppfordring til
militærstyret om å løslate politiske fanger og arbeide
for stabilitet og forsoning. 

Når det gjelder det konkrete forslaget som repre-
sentanten Brende tar opp, mener jeg at henstillingen
på det nåværende tidspunkt er ivaretatt gjennom EU
og flere asiatiske lands uttalelse, samt oppfordringen
fra FN. Men Regjeringen følger utviklingen nøye og
vurderer til enhver tid relevante reaksjoner og initia-
tiver.

Jeg kan også vise til mine svar på skriftlige spørs-
mål nr. 244, 622 og 710 om situasjonen i Burma.
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SPØRSMÅL NR. 1118

Innlevert 29. mai 2007 av stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal
Besvart 6. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Ifølge utviklingssjef i Jernbaneverket, Øyvind

Rørslett (Smaalenenes Avis 29. Mai 2007), er arbei-
det med Ski stasjon kommet for langt til at en påkob-
ling av Østre linje på Ski stasjon er aktuell. Rørslett
peker imidlertid på muligheten for en kobling mel-
lom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski, slik at
tog både fra Østre og Vestre linje kan benytte det nye
sporet mot Oslo. I dagens planverk er en slik kobling
ikke lagt inn. 

Vil statsråden ta initiativ til at tog fra Østre linje
kan kobles på det nye sporet?»

BEGRUNNELSE:
Et godt togtilbud er avgjørende for bosetting og

næringsutvikling i indre Østfold. Det er mange som
pendler til og fra Oslo, men på grunn av flaskehalsen
på linjen mellom Oslo og Ski, oppstår ofte store for-
sinkelser. Det er fare for at stadig flere pendlere vil
benytte andre transportmidler som buss eller bil der-
som jernbanetilbudet ikke forbedres.

I de eksisterende planene for utbyggingen av strek-
ningen Ski-Oslo og Ski stasjon er Østre linje ikke plan-
lagt tilkoblet det nye sporet mellom Ski og Oslo. Toge-
ne fra indre Østfold skal ifølge dagens planer også i
framtiden benytte sporene til lokaltogene mellom Ski
og Oslo. Dersom en kobling mellom Østfoldbanen og
Follobanen nord for Ski gjennomføres, vil også indre
Østfold kunne nyte godt av det nye sporet mellom Ski
og Oslo, noe som vil gi en stor forbedring i forhold til
dagens togtilbud mellom indre Østfold og Oslo.

Svar:
Forholdene for Østfoldbanen, østre linje, ble

grundig vurdert i forbindelse med utformingen av ny
sporplan for utbyggingen av Ski stasjon og har vært
lagt ut på høring i flere omganger (både i forbindelse
med reguleringsplan for Ski stasjon og kommu-
nedelsplan for dobbeltsporets innføring på Ski sta-
sjon). Man har kommet fram til at det må legges til
rette for en kapasitetssterk sporforbindelse som mu-
liggjør kjøring fra Østfoldbanen, Vestre linje til nytt
dobbeltspor som planlegges mellom Oslo-Ski (her
kalt Follobanen). Muligheten for at togtrafikken på
Vestre linje kan kobles til det nye dobbeltsporet slik
at det legges til rette for effektive vendemuligheter for
lokaltogene, må vurderes opp mot Østre linjes tilknyt-
ning til det nye dobbeltsporet. Siden togtrafikken på
Vestre linje er langt høyere enn på Østre linje, er det i

forliggende planer lagt opp til å føre det nye dobbelt-
sporet mellom Oslo og Ski inn på vestsiden av Ski
stasjon. Dette gir muligheter for at togtrafikk på Ves-
tre linje som ikke skal stoppe på Ski stasjon, kan pas-
sere stasjonen med størst mulig hastighet. Dersom
Østre linje skal tilkobles det nye dobbeltsporet inne
på Ski stasjon, vil dette hindre annen trafikk både på
det nye dobbeltsporet og på eksisterende linje ved at
det må gjennomføres nødvendige krysninger av tog-
trafikken. Dette vil i tilfelle legge beslag på mye ka-
pasitet for togframføring på Ski stasjon og redusere
nytten av den planlagte utvidelsen av stasjonen.

Jernbaneverket legger opp til at Østre linje vil få
en direkte innføring til østre sporgruppe på Ski sta-
sjon som knyttes til eksisterende trasé for lokaltogtra-
fikken i nordenden av Ski stasjon. Ved overføring av
togtrafikken som ikke stopper på Ski stasjon (region-
tog og utenlandstog) til det nye dobbeltsporet, vil da-
gens trasé mellom Oslo og Ski få langt bedre kapasi-
tet for framføring av tog enn den har i dag. Dette gir
muligheter for å kunne sette inn flere tog til og fra
Østfoldbanen, østre linje med redusert reisetid og be-
dre regularitet og punktlighet i togtrafikken.

Jernbaneverket er nå i ferd med å revurdere fore-
liggende traséplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski bl.a.
på bakgrunn av vedtak fra Oslo kommune som med-
fører at Hauketo utgår som knutepunktstasjon og dis-
kusjoner omkring plasseringen av Kolbotn stasjon.
Jernbaneverket vil i denne sammenheng se på om det
valgte konseptet er fleksibelt og framtidsrettet nok
både i forhold til stasjonstilknytninger og når det
gjelder samspill og sporforbindelser mellom eksiste-
rende jernbanetrasé og det nye dobbeltsporet som
planlegges mellom Oslo og Ski. Jeg har fått opplyst
at Jernbaneverket i denne forbindelse også vil se på
muligheten for og hva det koster å etablere en spor-
forbindelse mellom eksisterende østfoldbane og det
nye dobbeltsporet nord for Ski stasjon, på streknin-
gen mellom Ski og Vevelstad. En slik sporsammen-
kobling er ikke tatt med i foreliggende planløsning.

Jeg synes det er riktig at Jernbaneverket ser på mu-
ligheten for en sporsammenkobling mellom eksiste-
rende trasé på Østfoldbanen og det nye dobbeltsporet
som planlegges mellom Oslo og Ski. Om det er aktuelt
å foreta en slik sammenkobling, kan en først ta stilling
til når Jernbaneverket har foretatt nærmere markeds-
undersøkelser og om det er behov for økt togtrafikk til
og fra Østfoldbanen, østre linje, utover frigitt kapasitet
på eksisterende jernbanetrasé, sammenholdt med hva
det koster å bygge et slikt sammenkoblingsspor.
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SPØRSMÅL NR. 1119

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant Torbjørn Hansen
Besvart 13. juni 2007 av kultur- og kirkeminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Fornyings- og administrasjonsminister Heidi

Grande Røys skriver i svar på spørsmål nr. 295 fra
undertegnede, datert 5. desember 2006, at hun vil ta
opp saken om salgsagenturer for kirkegårdsansatte
med Kultur- og kirkedepartementet som ansvarlig for
gravferdsloven. Det har vært protester mot dagens
praksis mange steder hvor ansatte driver agentur ved
siden av arbeidet i kirken, både ut fra etiske og kon-
kurransepolitiske perspektiver. 

Hva vil Regjeringen gjøre for å rydde opp i sa-
ken?»

BEGRUNNELSE:
Steinindustriens Landsforening har i to omgan-

ger tatt opp problemstillingen med rolleblanding for
kirkegårdsansatte som ved siden av sitt vanlige ar-
beid driver agenturvirksomhet på vegne av leveran-
dører av gravsten, inskripsjonsarbeid o.l. med Kon-
kurransetilsynet.

Praksisen oppfattes som tvilsom både etisk som
følge av rolleblanding og konkurransepolitisk som
følge av at enkeltleverandører får store fordeler i
markedsføringen gjennom å engasjere en kirke-
gårdsansatt som agent. Ifølge Aftenposten er så mye
som hver fjerde gravsten som selges her i landet solgt
via kirkegårdsansatte som møter pårørende på kirke-
gården. Provisjonen de kirkegårdsansatte mottar for
virksomheten kan være betydelig.

Kirkegårdskonsulent Helge Klingberg ved Kul-
tur- og kirkedepartementet mente ifølge Aftenposten
2. desember at virksomheten er svært uheldig.

Konkurransetilsynet har avvist å gå inn i saken
som følge av at det etter tilsynets mening er mange-
len på klare regler og instrukser overfor de personer
det gjelder som er problemet.

Statsråd Heidi Grande Røys skriver i svar på
spørsmål nr. 295 fra undertegnede datert 5. desember
2006 at hun vil ta saken opp med Kultur- og kirkede-
partementet.

Etter dette kan det se ut som om det ikke har
skjedd noe i saken.

Svar:
Det er ikke vanskelig å se at det kan oppstå uhel-

dige situasjoner når kirkegårdsansatte formidler salg

av gravminner. Steinindustriens Landssammenslut-
ning (STL) har tidligere tatt opp forholdet med Kon-
kurransetilsynet, men tilsynet har avvist saken.

Kirkegårdene forvaltes i de fleste kommunene av
kirkelig fellesråd. Fellesrådet har normalt også ar-
beidsgiveransvaret for ansatte med arbeidsoppgaver
knyttet til drift og forvaltning av kirkegårdene. De
kirkegårdsansatte har for sin del de rettigheter og
plikter som følger av den alminnelige lovgivningen.
Kultur- og kirkedepartementet har ansvaret for å for-
valte gravferdsloven.

Gravferdsloven inneholder ikke noe forbud mot
at ansatte med arbeid knyttet til kirkegård formidler
salg av gravminner. Departementet kan gi forskrifter
til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i lo-
ven, men departementet har ikke hjemmel for å gi be-
stemmelser med et materielt innhold som går ut over
dette. Det er heller ikke gitt at gravferdsloven er et
hensiktsmessig sted for regulering av et konkurranse-
politisk forhold. Departementet er i dialog med Kir-
kens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
både om de etiske sidene og om de arbeidsrettslige
spørsmålene som kan reises i forbindelse med for-
midling og salg av gravminner. Etter mitt skjønn er
dette forhold som bør kunne reguleres enten gjennom
instruks fastsatt av arbeidsgiver eller i arbeidsavtale
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Jeg vil også peke på at det mange steder er lang
tradisjon for at kirkegårdsansatte formidler salg av
gravminner, og dette kan utgjøre en ikke ubetydelig
del av enkeltes inntekt. Tradisjonelt har også mange
innen denne sektoren vært ansatt i til dels små del-
tidsstillinger. Det kan da oppleves urimelig om man
uten videre blir nektet å fortsette agenturvirksomhe-
ten. Disse motforestillingene gjør seg imidlertid ikke
gjeldende i samme grad ved nyansettelse. 

Endelig vil jeg understreke at Kirkelig Fellesråd
er underlagt reglene i forvaltningsloven om saksbe-
handling, herunder bestemmelsene om habilitet. Det-
te innebærer at salg eller formidling av gravminne fra
en fellesrådsansatt kan føre til inhabilitet i saker om
godkjenning av gravminne. Departementet er imid-
lertid ikke kjent med at salg av gravminner i praksis
er håndtert på en slik måte at det har ledet til inhabi-
litet eller at ulike aktører har vært utsatt for forskjells-
behandling med hensyn til godkjenningen av grav-
minner.



60 Dokument nr. 15:7 – 2006-2007
SPØRSMÅL NR. 1120

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant Åge Starheim
Besvart 11. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Stortinget har vedteke oppretting av sivil heli-

kopterredningsteneste i Florø, utan at vedtaket er
gjennomført. Departementet sendte 25. april 2007 ut
brev og opplyste at tre selskap er prekvalifisert, men
at den vidare prosessen med anbodsutlysing er no til
vurdering mot utførsel i egenregi. Utførsel i egenregi
er brot med stortingsvedtak. Sidan 25. april 2007 har
saka stått stille. 

Vil statsråden syte for at det vert snarleg fram-
drift i saka i tråd med vedtak i Stortinget om sivil he-
likopterredningsteneste i Florø?»

Svar:
I Innst. S. nr. 156 går fleirtalet inn for sivil base

sidan Forsvaret på den tid ikkje hadde kapasitet. Fø-

resetnadane har av fleire årsaker endra seg og Forsva-
ret seier nå dei har kapasitet. Regjeringa har konsen-
trert seg om ei samla tilnærming til redningstenesta
og lagt vekt på å utvikle redningstenesta slik at den
totalt sett har best mogleg beredskap i heile landet.
Regjeringa har derfor kome fram til at Forsvaret skal
driva redningshelikopterbasen i Florø som eit deta-
sjement med oppstart 1. januar 2009.

Basen skal ha 100 % beredskap og tilstadevakt
med lege i tråd med det Stortinget har vedteke. I til-
legg er arbeidet med å skaffe nye redningshelikopter
satt i gang og Florø vil være blant dei første basane
med nye helikopter når leveransane er klare. Regje-
ringa har også fått på plass døgnkontinuerleg tilstade-
vakt på basen i Banak frå 1. juli 2006, og i Bodø vil
det bli frå 1. oktober 2007.

SPØRSMÅL NR. 1121

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 11. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Hva gjør statsråden for at mennesker rammet av

MS får den beste tilgjengelige behandlingen?»

Svar:
Multippel sklerose-rammede har, i likhet med an-

dre som lider av alvorlige sykdommer, krav på nød-
vendig behandling i primær- og spesialisthelsetjenes-
ten. Dette omfatter både utredning, behandling og re-
habilitering, samt pleie- og omsorgstjenester. Pasien-
ter med denne type alvorlige lidelser er særlig avhen-
gige av at tjenestetilbudet i sin helhet fungerer godt.
Derfor vil jeg først få understreke at det generelle ar-
beidet med kvalitet, prioritering og god samhandling
mellom tjenestenivåene er svært viktig for pasienter
med alvorlige kroniske lidelser, herunder MS. 

Dessverre finnes i øyeblikket ingen behandling
som kan kurere eller hindre MS. Flere nye legemidler
som synes å kunne påvirke den underliggende syk-
domsprosessen er under utvikling. Et av disse relativt

nye legemidlene er Tysabri, som fikk markedsfø-
ringstillatelse i Norge av Statens legemiddelverk i
2006 for indikasjonen relapsing-remitting multippel
sklerose (RRMS). I motsetning til andre egenadmi-
nistrerte injeksjonspreparater må Tysabri gis intrave-
nøst på sykehus. Dette innebærer at kostnadene ikke
dekkes med individuell refusjon over blåreseptord-
ningen, men må håndteres og prioriteres innenfor de
ressursrammer som Stortinget har vedtatt for de regi-
onale helseforetakene. Ifølge tidligere tilbakemeldin-
ger fra enkelte pasienter og fagmiljøer oppleves til-
gangen til dette legemiddelet ikke tilfredsstillende. 

Først av alt vil jeg på generell basis si at det selv-
sagt er gledelig at det utvikles nye og bedre legemidler
for alvorlige sykdommer. Dette er viktige forbedringer
i helsetjenesten. Det offentlige har imidlertid et viktig
ansvar for å påse at legemidlene har dokumentert ef-
fekt og er trygge for pasientene. I tillegg må kostnade-
ne kunne forsvares i et helhetlig ressursmessig per-
spektiv og tilgangen for pasientene være likeverdig,
det vil si uavhengig av for eksempel bostedsregion. 



Dokument nr. 15:7 – 2006-2007 61
Det er behov for en høyere grad av nasjonal enig-
het rundt beslutninger om å innføre nye medikamen-
ter og medisinsk teknologi med dokumentert effekt. I
oppdragsdokumentene for 2007 er derfor de regiona-
le helseforetakene bedt om å gjennomgå beslutnings-
prosesser rundt investeringer i kostbart utstyr og
kostbare medikamenter i samarbeid med Helse- og
omsorgsdepartementet med sikte på å etablere felles
rutiner i de regionale helseforetakene. Det fremgår
også av Nasjonal helseplan at det er et mål i fireårs-
perioden at kostbare metoder og investeringer under-
legges en prosess for faglig og overordnet vurdering. 

Når det gjelder bruk av det nye legemiddelet Ty-
sabri ved MS spesielt, er kunnskapen foreløpig be-
grenset. Det viser en fersk gjennomgang av tilgjenge-
lig dokumentasjon om effekt og sikkerhet utført av
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunn-
skapssenteret mener likevel det er hold for å si at le-
gemiddelet kan ha positiv effekt for en begrenset pa-
sientgruppe. Bivirkninger er imidlertid påvist, og le-
gemiddelet er derfor oppført på Statens legemiddel-
verk sin liste over medikamenter og medikament-
grupper under spesiell overvåkning. 

Jeg er informert om at Sosial- og helsedirektora-
tet og fagpersoner fra de regionale foretakene i disse
dager er i ferd med å sluttføre arbeidet med felles ret-
ningslinjer for bruk av Tysabri. Retningslinjene vil
inneholde indikasjon på oppstart, oppfølging og

eventuelt avslutning av behandling dersom bivirk-
ninger oppstår eller behandling ikke har effekt. I på-
vente av de nasjonale retningslinjene legger de Regi-
onale helseforetakene opp til en praksis hvor de vur-
derer oppstart med Tysabri i samråd med universi-
tetssykehus. 

Utover den rent aktive behandlingen, finnes også
gode støtteverktøy for å følge opp pasienter med kro-
niske nevrologiske tilstander. For eksempel har Sta-
tens helsetilsyn utarbeidet en veileder i rehabilitering
av mennesker med progredierende nevrologiske syk-
dommer (IK-2716). Veileder for individuell plan og
nasjonal plan for rehabilitering gir også gode rammer
for vellykket rehabilitering av store pasientgrupper,
herunder MS-rammede. 

Forskning og fagutvikling er svært viktig, og det
er helt klart behov for mer kunnskap om denne alvor-
lige sykdommen. Jeg arbeider kontinuerlig for å få til
best mulig rammebetingelser for medisinsk og helse-
faglig forskning, og vi har for eksempel fått til en ve-
sentlig styrking av den kliniske forskningen i helse-
foretakene gjennom et øremerket tilskudd til fors-
kning. 

Nasjonalt kompetansesenter for MS ved Hauke-
land universitetssykehus har et særlig ansvar for å bi-
dra med forskning og fagutvikling på sitt fagområde,
samt gi veiledning og undervisning til medisinske
fagmiljøer i Norge.

SPØRSMÅL NR. 1122

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«I spørretimen 7. mars i år svarte statsråden un-

dertegnede at drift ved Sandefjord sykehus er et stat-
lig ansvar via helseregion/helseforetak. 

Med bakgrunn i begrunnelsen nedenfor, kan
statsråden bekrefte eller avkrefte at eksempelvis San-
defjord kommune kan påregne direkte bevilgninger
til forsøksdrift eller ordinær drift av et sykehus i
kommunal regi uten avtaler eller økonomisk samar-
beid med helseforetak/helseregion, og at man stilles
fritt til selv å definere innholdet i et slikt sykehustil-
bud?»

BEGRUNNELSE:
Bakgrunnen for spørsmålet er at statsråden i

spørretimen 7. mars i år på spørsmål fra undertegne-

de svarte at fremtidig drift ved Sandefjord sykehus
var et statlig ansvar/ansvar for helseforetak og helse-
region. Statsråden svarte videre at hun var generelt
positiv til samarbeidsprosjekter mellom regionale
helseforetak og kommunehelsetjenesten, også til en
slik prosess i Sandefjord. Slik prosess foregår nå.

Det hersker imidlertid stor lokalpolitisk usikker-
het om hvilket innhold et slikt prosjekt kan ha og ikke
minst om hvordan finansieringen av et slikt samar-
beid kan foregå.

Spørsmålet reises derfor for å få en prinsipiell av-
klaring om hvorvidt Regjeringen vil benytte de regi-
onale helseforetak/helseregionen som styringsred-
skap og som finansieringskanal for denne typen pro-
sjekter. Eller om man ser for seg at forsøksprosjekter
lokalt i kommuneregi som i Sandefjord kan ramme-
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finansieres direkte til kommunen som særbevilgnin-
ger og at kommunene kan stilles fritt også til å defi-
nere innholdet i tjenestene. Slik at man f.eks. kan re-
etablere med direkte statlig finansiering de lokalsy-
kehusfunksjoner som i dette tilfelle SiV har måttet
fase ut etter en overordnet styring.

Sykehusomlegginger og endret tilbud slik det har
vært flere av i Vestfold, opptar selvsagt befolkningen
sterkt. Da er det viktig at lokalpolitikerne er lojale i
forhold til de vedtak som fattes av helseforetakenes
og regionenes styringsorganer innenfor de økono-
miske rammer som sykehuseieren setter.

Men det er også viktig at befolkningen får sikker-
het om hva de fremtidige tilbudene har muligheter
for å kunne bli i lokalsamfunnet. Ikke minst gjelder
dette hvilket arbeidsrom lokalpolitikere har til alter-
native løsninger i tråd med hva befolkningen opti-
malt ønsker seg av sykehustilbud i nærmiljøet.

Ønsker som sjelden er på linje med de innholds-
tilbud som defineres av sykehuseierens egne sty-
ringsorganer.

Eksempelvis er det som nevnt slik at ønskene fra
befolkningen i Sandefjord er lokalsykehusfunksjoner
av den type som SiV har måttet fase ut. Det er derfor
svært viktig at den ansvarlige statsråd kan si noe om
hvilket handlingsrom for innhold i et kommunalt dre-
vet sykehus som kan bestemmes av lokalpolitikerne

og hvilken finansiering som kan stilles til rådighet for
kommunen og om man kan forutsette at finansierin-
gen kan gå direkte til kommunen utenom styringen
fra helseregion og helseforetak.

Svar:
Først og fremst vil jeg understreke det jeg sa i

spørretimen 7. mars i år, nemlig viktigheten av at pa-
sienter får et helhetlig og sammenhengende tjeneste-
tilbud. Denne regjeringen arbeider for å sikre en god
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de
kommunale tjenestene. 

Spesialisthelsetjenesteloven fastslår at de regio-
nale helseforetakene har ansvaret for å sikre nødven-
dige spesialisthelsetjenester til de som bor i helsere-
gionen. I henhold til den samme loven kan helsetje-
nesten ytes av de regionale helseforetakene selv, eller
ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere. Mid-
lene til å utøve dette ansvaret får de regionale helse-
foretakene gjennom budsjettrammer som vedtas i
Stortinget. Det stilles klare krav og vilkår til bruk av
disse midlene når de tildeles formelt til de regionale
helseforetakene gjennom mitt departement. På sam-
me måte vil de regionale helseforetakene, hvis de
inngår avtale med andre tjenesteytere - definere opp-
drag og gi klare føringer knyttet til bruk av midler.

SPØRSMÅL NR. 1123

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad
Besvart 11. juni 2007 av barne- og likestillingsminister  Karita Bekkemellem

Spørsmål:
«Ledere for familievernkontorer over hele landet

uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen
som følge av budsjettet for inneværende år. Familie-
vernkontorene ønsker å jobbe forebyggende, men
opplever at forebyggende arbeid taper terreng mot
akutte kriser og at "alminnelige samlivsproblemer"
ikke blir prioritert høyt nok fra Regjeringens side. 

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at venteliste-
ne i familievernet øker, og at par dermed opplever at
konfliktnivået stiger mens de står i kø for å få hjelp?»

BEGRUNNELSE:
Familievernet er en liten og velfungerende tje-

neste, som betjener et stort publikum. Fra 1. januar
2007 har familievernet fått nye lovpålagte oppgaver

som mekling ved samlivsbrudd for samboere med
felles barn. Det gjør ressurssituasjonen enda vanske-
ligere. 

For familiekontoret i Vest-Agder er Bufetats or-
dinære driftstilskudd for 2007 ca. 550 000 kr lavere
enn i 2006. Da er helårsvirkning av lønnsoppgjør
2006 innkalkulert. I Familiekontorets budsjett er ca.
84 pst. faste lønns- og personalkostnader. Ytterligere
bundne utgifter som husleie, strøm, telefon, porto,
forsikring mv. utgjør 11 pst. Dermed gjenstår 5 pst.
til såkalte bevegelige utgifter. 

En tilskuddsreduksjon i størrelsesorden 550 000
kr kan ikke dekkes innenfor de nevnte 5 pst. Innspa-
ringen må i overveiende grad tas fra post for perso-
nalkostnader. 

Fra 1. januar 2007 til 17. april 2007 har kontoret
hatt sykepermisjoner tilsvarende ca. 8 månedsverk.
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Med målsetting å bringe budsjettet i balanse ved års-
slutt tillates ikke bruk av vikar. Paradoksalt nok for
en lavterskeltjeneste med målsetting om kort ventetid
for brukerne, er det behov for ytterligere langtidssy-
kefravær for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt.

For kontorets tjenestetilbud har dette følgende
virkning: 

Resultat etter ca. 3,5 måneders drift viser en sam-
let reduksjon i konsultasjoner på 380 sammenliknet
med samme periode i 2006. Ventetid ved kontorets
avdeling i Kristiansand har øket fra 2-4 uker til 6-8
uker. 

Regionen har som målsetting at 90 pst. av hen-
vendelsene skal ha førstegangskonsultasjon innen 4
uker. Vårt kontor oppnår 63 pst. 

Regionens målsetting om maks 3 ukers ventetid i
100 pst. av meklingssakene overholdes ikke. 40 sa-
ker, tilsvarende 33 pst. av innkomne meklingssaker i
2007, har hatt ventetid på mer enn 3 uker. 

Resultatene av utilstrekkelig budsjett inneværen-
de år innebærer en stor utfordring for kontorets drift.
Skulle i tillegg årets budsjettramme legges til grunn
for tildeling i 2008, uten tilstrekkelig kompensasjon
for fjorårets og inneværende års lønnsoppgjør samt
generell prisvekst, vil situasjonen bli langt verre.

Svar:
En av målsettingene med forvaltningsreformen i

2004 med overgang fra fylkeskommunal til statlig
forvaltning av familievernkontorene var å sikre et
mer likeverdig og bedre tilgjengelig tilbud til befolk-
ningen. Som en følge av dette påbegynte Barne- ung-
doms- og familiedirektoratet i 2005 en gradvis utjev-
ning av ressurser mellom regionene og mellom en-
kelte familievernkontorer. Dette arbeidet er blitt vi-
dereført og omfatter både de statlige og de private
(kirkelige) familievernkontorene. I tillegg har midler
gått til infrastruktur og til drifting og utvikling av
IKT-systemer for familievernkontorene. Den økono-
miske rammen for familievernet er ikke nevneverdig
økt, og enkelte kontorer har fått en strammere økono-
mi enn tidligere, mens andre har fått en viss ressur-
søkning. 

Familievernkontorene skal etter loven gi tilbud
om behandling og rådgivning der det foreligger van-
sker, konflikter eller kriser i familien og skal foreta
mekling, og kontorene bør drive utadrettet virksom-

het om familierelaterte temaer. Forebyggende arbeid,
for eksempel samlivskurs, vil i mange tilfeller være
en bør-oppgave for familievernet, mens akutte sam-
livsproblemer skal etter loven være en prioritert opp-
gave. 

Fra 2007 omfattes flere personer av meklingsord-
ningen, samtidig som antall obligatoriske meklings-
timer har gått ned fra 4 til 1 time. Det foreligger ingen
tilgjengelig statistikk om at meklingsmengden totalt
sett har økt siden 1. januar 2007. Dersom ventetiden
til mekling ved familievernkontorene er lang, nor-
malt over 3 uker, skal fylkesmannen oppnevne nye
meklere utenom familievernet. Dette følger av for-
skrift. Utgifter til meklerne utenom familievernet be-
lastes ikke familievernet.

Familievernkontorene har i de senere år fått flere
oppgaver, samtidig som flere saker, for eksempel
voldssaker, krever mer ressurser enn ordinær partera-
pi. Familievernet utvikler metodikk for arbeid med
familievoldsproblematikk. Nye familiekonstellasjo-
ner og utvidelse av familiebegrepet skaper også be-
hov for ny kompetanse. Tjenesten skal utvikle et mer
treffsikkert tilbud til minoritetsetniske familier og til
likekjønnede par og familier. Det er også ønskelig å
trekke tjenesten mer aktivt inn i det forebyggende ar-
beid mot tvangsgifte og kjønnslemlestelse. Familie-
vernet er blitt tildelt ekstra ressurser for å iverksette/
delta i prosjekter, både i forhold til vold i nære rela-
sjoner og til arbeidet mot tvangsgifte og kjønnslem-
lestelse. Samlivskurs, som "Hva med oss" etc. får de
berørte familievernkontorer ekstra midler til. 

Jeg er enig i at økt ventetid ved familievernet ved
enkelte kontorer er et problem, og årsaken må under-
søkes nærmere. Barne-, ungdoms- og familiedirekto-
ratet gjennomfører i disse dager samtaler med regio-
nene der ventetiden ved familievernkontorene er et
tema. Det vil bli fokusert på årsaken til ventetiden og
konkretisering av tiltak for å få ned ventetiden. De-
partementet vil bli orientert om disse samtalene og
evt. tiltak som vil bli gjennomført.

Det er et klart behov for å gjennomgå familie-
verntjenesten for å se om den i tilstrekkelig grad er
tilpasset brukernes og samfunnets behov, herunder
vurdering av ressursbehov. Dette arbeidet har depar-
tementet i samarbeid med Bufetat påbegynt, og ar-
beidet vil være avsluttet i løpet av 2008.
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SPØRSMÅL NR. 1124

Innlevert 30. mai 2007 av stortingsrepresentant Solveig Kopperstad Bratseth
Besvart 11. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Det kommer meldinger om at det på St. Olavs

Hospital legges ned senger på følgende områder: Ge-
riatri er redusert fra 15 til 10 senger, 7 barselsenger
legges ned fra kommende mandag, og det er foreslått
16 senger nedlagt i psykisk helsevern. Dette innebæ-
rer betydelig forringelse av tilbudet for pasientgrup-
pene, samt store utfordringer for kommunehelsetje-
nesten, spesielt Trondheim kommune. 

Mener statsråden at dette er forsvarlig og i tråd
med nasjonale planer?»

BEGRUNNELSE:
Kristelig Folkeparti er opptatt av at vi skal ha en

eldreomsorg som god både i forhold til kvalitet og
kvantitet. Når St. Olavs Hospital velger å legge ned 5
av 15 geriatrisenger blir dette en utfordring i forhold
til begge disse områdene. I det nye sykehuset var det
planlagt 44 geriatrisenger, vi står nå med 10 senger.
Dette betyr reduserte muligheter for utredning og be-
handling for denne gruppen pasienter, noe som van-
skeliggjør mulighetene for rett behandling og om-
sorgstiltak. Sett i forhold til en økning i antall eldre
med sammensatte lidelser og senil demente blir dette
valget særlig oppsiktsvekkende. Kommunene blir da
stående igjen med problemet. Medisinsk utredning
og behandling er i utgangspunktet en oppgave for
spesialisthelsetjenesten, men blir dyttet over på kom-
munehelsetjenesten. Kommunene får stadig oftere
behov for selv å dekke en ny halvannen linjetjeneste.

Fra mandag 4. juni stenges 7 barselsenger. Ansat-
te ved føden har lite tro på at dette vil gå. De ansatte
der forbereder seg på korridorpasienter. Det er vars-
let høye tall for fødende i juli uten at det har fått be-
tydning for vedtaket. Flergangsfødende får ligge 48
timer, førstegangsfødende 60 timer. Dette er en re-
duksjon fra 72 timer på begge grupper. Dette betyr at
de nybakte mødrene blir sendt hjem på den tiden de
vanligvis har flest spørsmål og utfordringer, bl.a. i
forhold til amming. Andre sykehus har mindre ligge-
tid enn 72 timer, men de har etablert team som kan
dra på hjemmebesøk. Så langt jeg vet, er ikke det på
plass i helseforetaket. Et slikt team vil være en god
mellomløsning, men det krever at det er tilgang på
jordmødre og helsesøstre som kan bistå. For Trønde-
lag sin del er det allerede vanskelig å få tak i nok jord-
mødre.

Psykisk helsevern har vært og er et satsningsom-
råde for flere regjeringer, og det er et nasjonalt sats-
ningsområde fram til 2009. Det er derfor oppsikts-

vekkende at St. Olavs Hospital velger å legge ned fle-
re senger innenfor dette området. I 2006 ble det ned-
lagt 15 senger, fordelt på 11 senger på Haukåsen og
5 senger på Tiller. Det har i det siste vært fremmet
forslag om ytterligere nedleggelse av 16 senger. I er-
statning for de siste kuttene skal det opprettes et am-
bulerende akutteam. Dette er i utgangspunktet et godt
forslag, men det krever fagpersonale, og slik jeg har
forstått det er det problematisk å skaffe psykiatere og
psykologer. Skal teamet bemannes, må spesialister
tas fra institusjonene, og det vil være en ytterligere
svekkelse av tilbudet for inneliggende og poliklinis-
ke pasienter. Fagorganisasjonene ved sykehuset er
bekymret for situasjonen da både akuttavdelingene
og DPS-ene er presset pr. i dag. Det er uttrykt fra fag-
miljøet at en ny reduksjon i psykisk helsevern vil re-
sultere i svekkelser utover det tiltakene viser. Det vi
gå ut over pasientbehandling, utviklingsarbeid innen
kvalitetsutvikling og funksjonen som regional utvi-
kler og samarbeid med kommunene. En reduksjon i
tilbudet vil gjøre det vanskelig å bygge opp tilbudet
på nytt, da en allerede er kommet for langt under
landsgjennomsnittet. I tilrådingen står det bl.a. at det
foreslåtte tiltaket vil medføre økt risiko for feilvurde-
ringer som vil kunne føre til økt selvskading, sucida-
litet m.m.

Det er ikke vanskelig å se at denne nedskjæringen
også vil berøre kommunene. Kommunene prøver et-
ter beste evne å legge til rette for gode tjenester til
sine innbyggere både i forhold til nyfødte, psykisk
syke og eldre, men det er ikke enkelt når budsjettene
til helseforetakene skyver problemene over til første-
linjetjenesten, uten at det følger penger med fra sta-
ten, og i en hastighet som ikke gjør det mulig å legge
til rette for tiltak. Dette bekymrer pasienter, pårøren-
de, helsepersonell og lokalpolitikere.

Svar:
Jeg er helt enig med representanten Kopperstad

Bratseth i at eldre, kvinner med nyfødte barn, og folk
med psykiske lidelser, i likhet med mange andre pa-
sientgrupper har behov for et helhetlig tjenestetilbud
på tvers av organisatoriske grenser. Det har derfor
vært et fokus på å utvikle samhandlingstiltak og hel-
hetlige behandlingskjeder for pasientene de siste åre-
ne. Gode samhandlingstiltak har også blitt utviklet
mange steder i landet, ikke minst i samarbeidet mel-
lom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Jeg
vil fortsatt legge trykk på å følge opp samhandlings-
området, og departementet og KS vil om kort tid inn-
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gå en nasjonal rammeavtale om samhandling på hel-
se- og omsorgsområdet. Rammeavtalen vil ha en va-
righet på tre år, og skal blant annet understøtte inngå-
else og reforhandling av lokale samarbeidsavtaler. 

Den økonomiske situasjonen
St. Olavs Hospital HF er, som representanten

kjenner til, i en alvorlig økonomisk situasjon. For å
oppnå de økonomiske resultatkravene som er stilt til
helseforetaket, er det nødvendig med god styring slik
at iverksatte og planlagte tiltak gir reell resultatfor-
bedring. I tillegg har denne regjeringen i vesentlig
grad bidratt til at de regionale helseforetakene har
noe bedre tid og handlingsrom til å gjennomføre nød-
vendig effektivisering av driften for å sikre pasient-
behandlingen. Det ble bl.a. bevilget 500 mill. kr mer
til sykehusene gjennom St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1
(2005-2006), og 100 mill. kr i Revidert nasjonalbud-
sjett for 2006. Det ble også utbetalt 2,9 mrd. kr til ut-
byggingen av St. Olavs Hospital HF i desember
2005. Videre fikk Helse Midt-Norge RHF utsatt kra-
vet om å komme i økonomisk balanse i løpet av 2007.
I St.prp. nr. 1 (2006-2007) er det avsatt egne midler
til byggeprosjektet på blant annet St. Olavs Hospital
HF, og til å rette opp skjevfordelingen mellom de re-
gionale helseforetakene. Gjennom St.prp. nr. 44
(2006-2007) er det bevilget ytterligere 800 mill. kr til
de regionale helseforetakene, hvorav Helse Midt-
Norge fikk 275 mill. kr. 

Tilbud til eldre
Helse Midt-Norge RHF opplyser at Geriatrisk

seksjon ved Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital,
reduserte sengetallet sitt fra 15 til 10 fra og med 5. fe-
bruar 2007. Helse Midt-Norge har informert meg om
at St. Olavs hospital har redusert liggetiden ved å
gjennomføre tiltak som gir mer effektiv pasientbe-
handling. Geriaterne behandler like mange pasienter
som før, men med færre senger. 

I moderne medisinsk behandling er det ikke nød-
vendigvis en direkte sammenheng mellom antall sen-
ger og god kapasitet i behandlingstilbudet. Utviklin-
gen framover når det gjelder spesialisthelsetjenester
for eldre vil i større grad handle om gode polikliniske
og ambulante tjenester der de eldre bor. Dette krever
velfungerende samhandling mellom kommunale hel-
se- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten
slik at pasientene sikres helhetlige behandlings- og re-
habiliteringstjenester. På den måten kan eldre pasien-
ter få et godt spesialisthelsetjenestetilbud enten de lig-
ger i sykehus, mottas i poliklinikk eller behandles i
sykehjem under veiledning fra geriatrisk spesialist-
kompetanse. Trondheim kommune og St. Olavs Hos-
pital HF har iverksatt en rekke samhandlingstiltak,
herunder intermediæravdelingen på Saupstad syke-
hjem. De mottar eldre pasienter for sluttbehandling

etter sykehusopphold, og forskning viser at behand-
lingen fører blant annet til redusert dødelighet, færre
re-innleggelser og redusert behov for hjelp i hjemmet. 

Tilbud til kvinner med nyfødte barn
Helse Midt-Norge har informert meg om at St.

Olavs Hospital HF har satt i gang en rekke tiltak for
å videreutvikle et godt tilbud til mor og barn etter
fødsel. Dette omfatter ekstra barnelegekontroll før
hjemreise, styrking av ammehjelp ved poliklinikk og
forbedret informasjon fra sykehuset til de enkelte
kommunene når det for eksempel er behov for ekstra
oppfølging på helsestasjonen. St. Olavs Hospital HF
legger opp til at mor og den nyfødte kan skrives ut
tidligere enn i dag. Dette gjøres etter en individuell
vurdering, slik at alle som trenger det blir tilbudt et
lengre opphold. 

Tilbud til folk med psykiske lidelser
I oppdragsdokumentet for 2007 har de regionale

helseforetakene fått styringssignaler om å videreføre
prioriteringen av psykisk helsevern og gjennomføre
Opptrappingsplanen for psykisk helse. Den prosent-
vise veksten innenfor psykisk helsevern skal være
minst like stor som i somatikken. Mer konkret har de
fått i oppdrag å vurdere alle mulige tiltak, inkludert å
øke antall døgnplasser i akuttpsykiatrien dersom det
skulle være nødvendig.

Å løse strukturproblemene i psykisk helsevern er
en utfordring. Undersøkelser viser at mange pasien-
ter på sykehus vurderes som utskrivningsklare, og
blant dem vil mange være tjent med oppfølging i
kommunen. St. Olavs Hospital HF og nærliggende
kommuner arbeider derfor med å finne løsninger for
en rekke pasienter som ikke lenger har behov for et
døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter
etablering av velfungerende bo- og omsorgstilbud i
kommunene, og nødvendig oppfølging fra spesialist-
helsetjenesten. Som et ledd i omstillingen er det pla-
ner om en reduksjon av 16 intermediærplasser i syke-
hus. Helse Midt-Norge RHF har redegjort for at de
ressursene som frigjøres gjennom disse omstillinge-
ne skal gå til etablering av nye tiltak i psykisk helse-
vern. Jeg er gjort kjent med at Trondheim kommune
mener at disse tiltakene er nødvendige og vil passe
inn i kommunens planer for folk med psykiske pro-
blemer. 

De regionale helseforetakene skal sørge for nød-
vendige helsetjenester til befolkningen i egen region.
Dette krever faglige prioriteringer, god styring med
ressursbruken og velfungerende samhandling mel-
lom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesi-
alisthelsetjenesten. Endringer i antall senger ved St.
Olavs Hospital HF inngår i pågående omstrukture-
ringsprosesser hvor blant annet tettere samarbeid
mellom helseforetak og kommunene om mer sam-
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menhengende tjenester inngår. Som vist ovenfor er
det pasientene som tar ut gevinstene når kompetanse
og ressurser fra begge tjenestenivåer benyttes til å gi
pasientene mer helhetlige helsetjenester. Å utvikle
slike tilbud er en ønsket utvikling fra Regjeringens

side. Samtidig er det viktig at helseforetakene ikke
bruker mer ressurser enn det som bevilges av Stortin-
get. St. Olavs Hospital er inne i en viktig og nødven-
dig prosess som jeg vil følge nøye framover.

SPØRSMÅL NR. 1125

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 12. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Fra 1. juni 2007 blir politiet i større grad enn tid-

ligere underlagt arbeidsmiljøloven mht. arbeidstids-
bestemmelser. Dette skyldes et EU-direktiv. Konse-
kvensene for norsk politi blir blant annet at det kreves
mer hviletid. Personlig er jeg opptatt av de konse-
kvenser dette vil ha for publikum og etaten. Jeg vil
derfor vite om dette kan få direkte følger for publikum
mht. utrykningstid og om Justisdepartementet har
gjort noen beregninger av hvor mange flere politifolk
man trenger for å kompensere for innføringen?»

BEGRUNNELSE:
Arbeidstidsbestemmelser skal man ha stor re-

spekt for. Samtidig er det viktig at man ser hvilke
konsekvenser innføring av nye bestemmelser får for
de respektive etater. Denne henvendelsen gjelder i
hvilken grad politiet nå blir berørt og hvordan dette
kan "ramme" publikum.

Allerede nå ser vi at det er tilfeller hvor befolkin-
gen ikke får den nødvendige oppfølging, og person-
lig er jeg redd for at dette kan bli enda verre etter 1.
juni 2007. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar med
stor interesse.

Svar:
Regjeringen har foreslått å styrke politiet med 77

mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett for 2007. Dette
kommer i tillegg til de styrkinger Regjeringen allere-
de har gjort i forbindelse med 2006- og 2007-budsjet-
tet, i motsetning til forrige regjering som foreslo å
kutte budsjettet på politiets område i 2006. For å sikre
en langsiktig satsing på politiet, er studentopptaket i
2007 økt til hele 432 studenter.

Politidirektoratet opplyser at bakgrunnen for de
nye bestemmelsene er de endringer som skjedde i ar-
beidsmiljøloven 17. juni 2005. Endringene har igjen
sin bakgrunn i implementering av det såkalte arbeids-

direktivet fra EU. Den nye loven setter klare rammer
for hvor mye ansatte kan arbeide innenfor en 24 ti-
mers periode. Loven oppstiller også et annet vern om
de arbeidsfrie periodene enn tidligere, blant annet
skal den enkelte arbeidstaker være sikret en arbeids-
fri periode på minst 11 timer i hver 24 timers periode.

Politidirektoratet og de ansattes organisasjoner
har innenfor den adgang loven gir, fremforhandlet ar-
beidstidsbestemmelser som gir unntak fra lovens ho-
vedregler. Første trinn i oppfølgingen av loven ble
forhandlet fram i arbeidstidsbestemmelser (ATB) i
2005 med midlertidige unntaksbestemmelser. Unn-
taksbestemmelsene er nå forhandlet på nytt og har
fått en utvidelse hva gjelder unntak fra loven og gjel-
der fra 1. juni 2007 og til og med 31. desember 2007
og videre for ett år om gangen om ikke en av partene
sier den opp med minst 3 måneders varsel. Unntaks-
bestemmelser har vært avgjørende for politiets mu-
ligheter til å kunne utføre både nødvendig bered-
skapstjeneste og påkrevd operativ tjeneste i politidis-
triktene. Blant annet er det avtalt at reservetjeneste
(beredskapsvakt) kan utføres i den arbeidsfrie perio-
den. Videre er det avtalt at den enkelte arbeidstaker
under spesielle omstendigheter kan ha kortere ar-
beidsfrie perioder enn lovens hovedregel. Slik Politi-
direktoratet ser det, er de nye bestemmelsene et bedre
grunnlag for utførelsen av polititjenesten enn om lo-
vens hovedregel skulle vært lagt til grunn.

De nye arbeidstidsbestemmelsene trådte i kraft 1.
juni 2007. Det er derfor på det nåværende tidspunkt
ikke mulig å ha en fullstendig oversikt over budsjett-
messige (økonomi og personell) konsekvenser som
endringen i arbeidsmiljøloven i 2005 vil føre til. Po-
litidirektoratet opplyser at endringene vil innebære
utfordringer særlig for distrikter med store avstander
og små tjenesteenheter. Spesielt vil kravet til hvilepe-
rioder medføre behov for utvidet vaktsamarbeid fordi
det er nødvendig med økt antall tjenestemenn for å
fylle en tjenesteliste.
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Bestemmelsene vil være noe av vurderings-
grunnlaget i det pågående arbeidet med å utrede be-
hovet for tilgang på personell i politi- og lensmanns-
etaten frem til 2015. Som kjent er dette arbeidet en
oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr.
42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver.

For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på at regje-
ringen har foreslått å styrke politiet med 77 mill kr i

revidert nasjonalbudsjett for 2007. Dette kommer i
tillegg til de styrkinger regjeringen allerede har gjort
i forbindelse med 2006- og 2007-budsjettet, i motset-
ning til forrige regjering som foreslo å kutte budsjet-
tet på politiets område i 2006. For å sikre en langsik-
tig satsing på politiet, er studentopptaket i 2007 økt til
hele 432 studenter.  

SPØRSMÅL NR. 1126

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 6. juni 2007 av kunnskapsminister  Øystein Djupedal

Spørsmål:
«Trafikal opplæring har i mange år vært et viktig

deltema i den norske skolen. Mange ungdommer har
bl.a. tatt "mopedlappen" som en del av undervisnin-
gen. Ved innføring av Kunnskapsløftet er muligheten
til valg av praktiske fag fjernet til fordel for andre
teorifag. Det har rammet mopedføreropplæringen. 

Er dette et klart og bevisst valg fra statsrådens si-
de, og hvilke negative konsekvenser ser statsråden
ungdom kan utsettes for som en konsekvens av det-
te?»

BEGRUNNELSE:
Altfor mange ungdommer skades årlig i trafik-

ken. Skolen har derfor, sammen med foreldre og an-
dre, hatt en vesentlig rolle i å gi ungdom trafikale fer-
digheter for å søke å unngå trafikkulykker. Mopedfø-
reropplæring har vært blant de mest populære å delta
i, og mange steder har det vært et godt og konstruk-
tivt samarbeid mellom etater som Trygg Trafikk, Po-
litiet og andre. Felles mål har vært å forhindre at unge
drepes og skades i trafikken. 

I den nasjonale trafikksikkerhetsplanen er gjen-
nomføring av trafikalt grunnkurs nevnt flere steder
som programfag i det offentlige skoleverket. Proble-
met et at det pr. i dag ikke gjennomførbart. 

Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Svar:
Da Stortinget behandlet Innst. S. nr. 268 (2003-

2004) til St.meld. nr. 30 Kultur for læring (2003-
2004), sluttet Stortinget seg til at innføring av pro-
gramfag til valg ville bidra til en bedre tilpasset opp-
læring og gi rom for praktiske aktiviteter eller for-
dypning samtidig som grunnskole og videregående

opplæring skulle knyttes bedre sammen. Komiteen
uttalte også at faget måtte få et tilstrekkelig omfang.

Ved fastsettingen av ny fag- og timefordeling for
Kunnskapsløftet ble det fra og med skoleåret 2006/07
besluttet at timerammen for programfag til valg skal
være 113 timer à 60 min. på ungdomstrinnet. I skole-
årene 2006/2007 og 2007/2008 gis det som alternativ
til programfag til valg mulighet for å videreføre "sko-
lens og elevenes valg" på ungdomstrinnet innenfor
den fastsatte timerammen for programfag. Program-
fag til valg blir obligatorisk fra og med skoleåret
2008/2009. I perioden fram til faget blir obligatorisk,
gjennomføres det systematiske utprøvinger av pro-
gramfag til valg. 

Gjennom opplæringen i programfag til valg skal
elevene få erfaring med innhold, oppgaver og ar-
beidsmåter som karakteriserer de ulike utdannings-
programmene i videregående opplæring. Hensikten
med å innføre dette faget er å gi elevene valgmulig-
heter, som igjen skal kunne bidra til økt engasjement
og gode forutsetninger for valg av utdanningspro-
gram i videregående opplæring. 

Kunnskapsløftet har på denne måten ikke be-
grenset elevenes valgmuligheter eller skolenes mu-
lighet til å tilby fag som er praktisk rettet for å bli
kjent med aktuelle utdanningsprogram og program-
områder i videregående opplæring. Selve læreplanen
for programfag til valg skal utarbeides på lokalt nivå.
Den skal baseres på retningslinjene for lokal utarbei-
ding av læreplan for programfag til valg og ta ut-
gangspunkt i utdanningsprogrammene for videregå-
ende opplæring og tilpasses ungdomstrinnets nivå.
Programfag til valg skal ikke tilsvare eller være lik
kompetansemålene i læreplaner for videregående
opplæring, og er derfor ikke kompetansegivende i
forhold til videregående opplæring. 
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Det er opp til skolen å bestemme hvordan opplæ-
ringen i faget skal organiseres og tilrettelegges slik at
elevene lærer best mulig. Som eksempel på mulighe-
ter for praktisk tilrettelegging kan utdanningspro-
gram for teknikk og industriell produksjon nevnes,
hvor ett av formålene for programfagene er å bidra til
trygg bruk av kjøretøy, trafikksikkerhet og ivareta-
kelse av helse og miljø. I tillegg er feilsøking, repara-
sjon og vedlikehold viktige arbeidsområder for blant
annet programområde for kjøretøy. Å bruke moped

for å få erfaring med arbeidsmåter, oppgaver og inn-
hold fra videregående opplæring, kan være én inn-
fallsvinkel. Faget kan imidlertid ikke benevnes trafi-
kal opplæring, som representanten Jan Arild Ellings-
en etterlyser, men må hjemles i struktur og læreplan-
verk for videregående opplæring. 

Jeg vil følge innføringen og resultatet av utprø-
vingen av programfag til valg nøye, og ev. justere ret-
ningslinjene for faget før det innføres for alle elever
fra og med skoleåret 2008/2009.

SPØRSMÅL NR. 1127

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 7. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Trondheim kontrollsentral sto angivelig ferdig

til bruk i det øyeblikket styret i Avinor vedtok å flytte
den til Bodø. Ny sentral med nytt utstyr står ubrukt
mens kontrollsentralen i Bodø opereres med man-
glende bemanning og gammelt utstyr. Investering i
nytt anlegg og utstyr kostet 45 mill. kr. Avinor er fi-
nansiert gjennom avgifter der hoveddelen betales av
flypassasjerene. 

Hvordan vil statsråden rydde opp i denne skanda-
len og sørge for at flypassasjerene holdes økonomisk
og trafikkmessig skadesløs?»

Svar:
Avinors styre vedtok i desember 2003 å flytte

områdekontrollfunksjonene for Norge nord for 62
grader nord til kontrollsentralen i Bodø. Dette førte
til at Avinor ikke tok i bruk den bygningen som opp-
rinnelig var forutsatt å huse daværende Trondheim
kontrollsentral og innflygingskontrollen for Værnes.
Det kontrolltekniske utstyret (radar- og reiseplanda-
tasystem) som da var under bestilling og levering til
Trondheim kontrollsentral, var forutsatt overført til
Bodø kontrollsentral. 

Avinor opplyser at maskinvare og programvare
som var tiltenkt Trondheim kontrollsentral, i høy
grad blir gjenbrukt i andre deler av Avinor. Byg-
ningsmassen blir ikke utnyttet som forutsatt. Avinor
arbeider videre med planer for bruken av lokalene. I
første omgang vil Avinor installere en ny flygekon-

trollsimulator i lokalene i oktober i år. Avinor opply-
ser ellers at bygningsmassen på Værnes inngår i vur-
deringer av den framtidige organiseringen av innfly-
gingskontrolltjenester for flyplasser i Midt-Norge.
Det er for øyeblikket ikke tatt noen beslutninger på
dette punktet.

Omstillingstiltaket skapte uro i Avinor. Ifølge
Avinor var dette en medvirkende årsak til den under-
bemanningssituasjonen man opplevde ved Bodø
kontrollsentral, da mange medarbeidere valgte å slut-
te i virksomheten. For å medvirke til ro i selskapet
trakk administrerende direktør seg på slutten av
2005. Ny administrerende direktør begynte i april
2006. Videre utnevnte jeg ny styreleder i ekstraordi-
nær generalforsamling i mai 2006. 

Avinor opplyser at bemanningssituasjonen ved
kontrollsentralen i Bodø er betydelig forbedret i løpet
av det siste året. Ifølge Avinor opprettholder enheten
derfor nå en normal kapasitet og driftsstabilitet, selv
om bemanningssituasjonen, på samme måte som i
andre flygekontrollenheter i Norge og det øvrige Eu-
ropa, er sårbar. Avinor er i ferd med å implementere
nytt radar- og reiseplandatasystem ved Bodø kon-
trollsentral og tilknyttede flyplasser. Dette forventes
tatt i bruk ved årsskiftet 2008-2009. 

Avinor opplyser at selskapet for tiden gjennom-
går sine samlede langsiktige investeringsplaner med
sikte på å avdekke og presentere økonomiske risiko-
momenter i tilknytning til investeringsplanene i sel-
skapet.
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SPØRSMÅL NR. 1128

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 11. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Skattedirektoratets forhåndsuttalelse BFU 19/

07 redegjør for at honorar til f.eks. styreleder eller
vaktmester i boligsameier ikke anses å være skatte-
eller avgiftspliktig når honoraret til mottaker ikke
overstiger 1 000 kr fra hver enkelt sameier. 

Hva vil finansministeren gjøre for å sikre en bred
informasjon om dette og sikre et effektivt og raskt
oppgjør med de skattytere som feilaktig har blitt ilagt
skatt og avgifter i tidligere år?»

BEGRUNNELSE:
Skattedirektoratet har nylig avgitt en bindende

forhåndsuttalelse om at verv som f.eks. styreleder el-
ler vaktmester i boligsameier må anses å være en av-
tale mellom den enkelte sameier som oppdragsgiver
og den som tar oppdraget. Det betyr at i henhold til
forskrift av 30. desember 1983 nr. 1974 § 1, første
pkt. er inntekter som ikke overstiger 1 000 kr ikke
innberetningspliktig og dermed ikke skatte- eller av-
giftspliktig.

Dette er etter all sannsynlighet ukjent skatteretts-
lig forståelse for boligsameier i den aktuelle størrel-
se. I tillegg til at det får økonomisk betydning for
mange av de som har hatt slike verv vil det også få
betydning for mange sameiers økonomi. Det kan få
betydning for husleienes størrelse ved at nivået på
både vaktmesterlønn og styrehonorarer kan reduse-
res, i tillegg til det faktum at det ikke skal beregnes
arbeidsgiveravgift. Både skattytere og sameier kan
ha betydelige skattebeløp til gode.

At forståelsen av skattebestemmelsene er slik
forhåndsuttalelsen redegjør for, vil bety at det blir let-
tere å rekruttere frivillige til både styrearbeid, vakt-
mesterarbeid og andre oppgaver. Frivillighetsaspek-
tet er ofte vesentlig ved denne boformen, og god in-
formasjon om denne skatteregelen vil stimulere det-
te.

Svar:
Ordningen med bindende forhåndsuttalelser ble

innført i 2001 for å gi skattyterne bedre muligheter
for å forutsi sin skatteposisjon. Skattyterne kan i hen-
hold til ligningsloven § 3A-1 anmode om en binden-
de forhåndsuttalelse om de skattemessige virkninge-
ne av en konkret planlagt disposisjon før den igang-
settes.

En bindende forhåndsuttalelse gjelder kun for
vedkommende konkrete sak og skattyter, og har ikke

bindende virkning for andre tilsvarende eller lignen-
de saksforhold. Uttalelsen binder heller ikke domsto-
lene og Finansdepartementet, og faller bort dersom
det skjer regelendringer på det området som uttalel-
sen gjelder. Likevel kan det i alminnelighet forutset-
tes at den rettsoppfatning som en sentral forhåndsut-
talelse bygger på, vil få presedensvirkninger for an-
dre skattytere i tilsvarende situasjoner. Den konkrete
uttalelsen er for øvrig for lengst offentliggjort, og
gjelder et boligsameie etter eierseksjonsloven, med
47 sameiere.

Skattedirektoratet har i uttalelsen lagt til grunn at
godtgjørelse til et styremedlem i et boligsameie for
styreverv i 2007 er skattefri så lenge den ikke oversti-
ger 1 000 kr for hver sameier. Denne beløpsgrensen
gjelder fritak for lønnsinnberetning og skatteplikt.
Uttalelsen er basert på at det rettslig sett består et
oppdragsforhold mellom styremedlemmet og den en-
kelte sameier, istedenfor mellom styremedlemmet og
det fellesskap som sameierne og sameiet utgjør. Der-
med blir også frigrensen på 1 000 kr gjeldende for
hvert enkelt av disse oppdragene. Det er i uttalelsen
ikke tatt stilling til om det samme vil gjelde for godt-
gjørelse for annet arbeid i sameieforhold enn styre-
verv. Uttalelsens prinsipielle syn om oppdragsantal-
let tilsier imidlertid at frigrensen på 1 000 kr kan bli
ansett gjeldende mer generelt per sameier når det
gjelder lønnet sysselsetting i et sameie. Dette kan
gjelde vaktmesterlønn, forretningsførerlønn mv.

Til nå har den alminnelige oppfatningen vært at
skattefri godtgjørelse fra et boligsameie til ansatte
mv. har vært begrenset til 1 000 kr, uavhengig av an-
tall sameiere. Ettersom uttalelsen fra Skattedirektora-
tet avviker fra dette synet, og ikke umiddelbart fram-
trer som overbevisende, er det behov for en nærmere
vurdering av rettstilstanden på dette området. Finans-
departementet vil gjøre en slik vurdering i samråd
med direktoratet. Spørsmålet om den praktiske opp-
følging av saken må da avvente denne kommende
prosessen.

Blant de punktene som kan være egnet til å betvi-
le hensiktsmessigheten av standpunktet i direktora-
tets uttalelse, nevner jeg følgende: 

Det er klart utilsiktet at fribeløpet på 1 000 kr skal
kunne mangedobles i slike fellesskap som sameiefor-
hold utgjør. At sameierne formues- og inntektslignes
hver for seg for sin andel i sameiet (bruttoligning) be-
tyr ikke nødvendigvis at sameiet som sådant (felles-
skapet) ikke kan tillegges andre rettslige posisjoner,
for eksempel når det gjelder arbeidsgiveransvar.
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Sameielovgivningen, herunder eierseksjonsloven,
gir sameiefellesskapet en betydelig rettslig selvsten-
dighet, både i forholdet innad til den enkelte sameier,
og i forholdet utad til omgivelsene. Mye taler derfor
for å godta at et sameiefellesskap bl.a. kan være opp-
dragsgiver eller arbeidsgiver, uten å måtte splitte opp
denne posisjonen på hver enkelt sameier.

I andre situasjoner, hvor en oppdragstaker reelt
sett har mange oppdragsgivere, vil adgangen til å
nyte godt av mange fribeløp normalt begrenses av to
sammenhengende forhold. Det ene forholdet er at fri-
beløpet ikke gjelder næringsinntekt. Det andre for-
holdet er at et større antall oppdrag trekker i retning
av næringsklassifisering av oppdragsinntektene. I ut-
gangspunktet synes det ganske fjernt å klassifisere
styrehonorar i boligsameie som næringsinntekt. Det-
te gjelder selv om honoraret anses som en sum delho-
norarer fra et stort antall sameiere. Men sammenhen-
gen mellom oppdragsantall og næringsklassifisering
illustrerer at det ligger utenfor fribeløpets formål å
anvende det på hvert av en rekke delhonorarer fra en-
keltsameiere, når realiteten er et samlet honorar fra
sameiefellesskapet til styremedlemmet. 

En oppsplitting av oppdragsgiver- og arbeidsgi-
veransvar på de enkelte sameiere ville dessuten bli
svært tungvint i tilfelle der årlig lønnutbetaling fra
sameiet til en ansatt er høyere enn 1 000 kr pr. sam-
eier. Da måtte sameiestyret sørge for arbeidsgiverru-
tiner for hver enkelt av sameierne, knyttet til Ar-
beidsgiver/arbeidstakerregisteret, trekkoppgaver og
trekkbetaling, arbeidsgiveravgiftsoppgaver og av-
giftsbetaling, innsetting av trekkbeløp på særskilt
skattetrekkonto, lønnsoppgave og følgeskriv. For
sameiere som er arbeidsgivere også utenom sameiet,
ville et betydelig samordningsbehov oppstå. Sterke
praktiske hensyn tilsier at man unngår den nevnte
oppsplitting med derav følgende betydelige papirar-
beid.

Oppdrag som styremedlem i sameie tildeles gjen-
nom en flertallsbeslutning i det høyeste sameieorga-
net, nemlig sameiemøtet. Oppdraget anses i alle van-
lige relasjoner som ett oppdrag per styremedlem,
ikke som like mange oppdrag som antallet sameiere.
Direktoratets anførsel om at styreverv i sameiet må

anses som resultat av avtale(r) mellom den enkelte
sameier og styremedlemmet, er trolig ikke dekkende. 

Direktoratets uttalelse går ikke inn på konse-
kvensene for arbeidsgiveravgift ved å anse oppsplit-
tede styrehonorar på inntil 1 000 kr pr. sameier som
skattefrie. Denne frigrensen gjelder ikke avgiftsplik-
ten, idet også lønn mv. under denne frigrensen skal
medtas i avgiftsgrunnlaget, jf. folketrygdloven § 23-
2 første ledd tredje punktum. 

En uheldig konsekvens av direktoratets uttalelse
kunne derfor bli at sameiestyret måtte administrere
oppsplittede avgiftsrutiner for den enkelte sameier.
Imidlertid gjelder det et fritak for å betale arbeidsgi-
veravgift for en termin når avgiftsbeløpet for denne
terminen ikke overstiger 150 kr. Et lønnsbeløp på 1
000 kr medfører 141 kr eller mindre i arbeidsgiverav-
gift, slik at sameiere uten andre lønnsutbetalinger enn
dette ville gå klar av betalingsplikten for avgift. I
praksis ville det i slike tilfeller trolig heller ikke bli
forlangt innlevering av terminoppgave for det ikke
innbetalingspliktige avgiftsbeløpet. Det kan derfor
ligge an til at direktoratets syn om oppsplitting ikke
nødvendigvis leder til tungvinte avgiftsrutiner på
vegne av sameierne, unntatt for sameiere som har ar-
beidsgiveransvar også utenfor sameiet. Men dette bør
undersøkes nærmere i den kommende prosessen som
jeg har varslet ovenfor.

Ved en oppsplitting på de enkelte sameiere må
man i prinsippet ta hensyn til at en person ikke kan ha
oppdrag for seg selv. Det er vanlig at styremedlem i
et sameie også er sameier. Direktoratets oppsplittede
oppdragsbegrep må da i tilfelle avgrenses til de øvri-
ge sameiere. Skattefritak for sameiestyrets utbetaling
av styremedlemmets egen sameierandel av styreho-
noraret til seg selv må i tilfelle kunne begrunnes sær-
skilt.

Slik dette tolkningsspørsmålet står, kan det ikke
ses bort fra at konklusjonen til slutt blir en annen enn
i direktoratets uttalelse, evt. at regelverket endres i
ønskelig retning. For at denne muligheten fortest mu-
lig skal bli kjent og tatt hensyn til, sendes kopi av mitt
svar til Skattedirektoratet, med sikte på passende for-
midling derfra til berørte sameierepresentanter.
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SPØRSMÅL NR. 1129

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 12. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Det har i lang tid vært usikkerhet knyttet til red-

ningshelikopterbasen i Florø. Regjeringen har nå be-
sluttet å etablere basen som et detasjement og driftes
av Forsvaret. Det innebærer at anbudskonkurransen
er avlyst. Private selskap har nedlagt mye arbeid og
ressurser i anbudsprosessen. 

Hvorfor har Regjeringen gått bort fra at helikop-
terbasen skulle drives sivilt, og kan statsråden forsi-
kre at det blir en fullverdig base fra dag en i januar
2009 i tråd med forutsetningene Stortinget nedfelte i
Innst. S. nr. 156 (2001-2002)?»

Svar:
Regjeringen har konsentrert seg om en samlet til-

nærming til redningstjenesten og lagt vekt på å utvi-
kle redningstjenesten slik at den totalt sett har best

mulig beredskap i hele landet. Som det fremgår av
behandlingen av Innst. S. nr. 156 (2001-2002) gikk
flertallet på Stortinget inn for sivil base i Florø, fordi
Forsvaret på den tiden ikke hadde kapasitet til å ope-
rere basen. Forutsetningene har imidlertid endret seg
ved at Forsvaret nå er tydelige på at de har kapasitet
til også å operere Florøbasen. Regjeringen har derfor
av samfunnsøkonomiske og beredskapsmessige
grunner kommet frem til at Forsvaret skal drive red-
ningshelikopterbasen i Florø. 

Jeg kan forsikre om at basen fra dag én vil ha 100
pst. beredskap og tilstedevakt med lege i tråd med det
Stortinget har vedtatt. I tillegg er arbeidet med å an-
skaffe nye redningshelikoptre igangsatt og Florø vil
være blant de første basene med nye helikopter når
leveransene er klare.

SPØRSMÅL NR. 1130

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 11. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Fordi Norge er medlem av EØS uten å være

medlem av EU, har Norge også kostnader knyttet til
EFTA-sekretariatet og andre kostnader som oppstår
pga. uenighet mellom EFTA og EU. 

Kan finansministeren gi et anslag på hvilke ek-
strakostnader dette påfører den norske stat og norsk
næringsliv både direkte og indirekte?»

Svar:
I statsbudsjettet for 2007 (St.prp. nr. 1 (2006-

2007) er det bevilget 191,5 mill. kr til EFTA og
EFTA-organer. Beløpet fordeler seg slik på hoved-
poster:

– EFTA-sekretariatet 75,0 mill. kr. Bevilgningen
dekker utgifter til sekretariatene i Genève (med-
regnet tredjelandssamarbeidet) og Brussel (EØS-
samarbeidet)

– Overvåkingsorganet, ESA, 91,5 mill. kr. Hoved-
oppgaven til ESA er å føre tilsyn med at EFTA/
EØS-landene gjennomfører og bruker reglene i
EØS-avtalen i samsvar med avtalens forpliktelser 

– EFTA-domstolen 25,0 mill. kr. Domstolen skal
bl.a. avgi rådgivende uttalelser om fortolkning av
EØS-avtalen på anmodning fra nasjonale dom-
stoler og dømme i saker som ESA, eventuelt et
annet EFTA/EØS-land, reiser mot et EFTA/
EØS-land. 

Gitt at Norge skal være medlem av EØS, er alter-
nativkostnaden til disse EFTA-relaterte utgiftene hva
det ville ha kostet Norge å være med i EU.

Vi har ingen oversikt over kostnader næringslivet
har i forbindelse med norsk deltaking i EFTA og
EFTA-organene, eller hva disse kostnadene ville ha
vært dersom Norge i stedet var medlem av EU. Det
kan imidlertid pekes på at norsk næringsliv, gjennom
vår deltakelse i EØS, kan operere i det indre marke-
det på lik linje med EU-aktører.
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SPØRSMÅL NR. 1131

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 11. juni 2007 av finansminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil finansministeren ta initiativ til at Norges

Bank skal forholde seg til gjeldende forskrift om ren-
tefastsettelsen, og påse at Norges Bank ikke tiltar seg
en rolle utenfor forskriften?»

BEGRUNNELSE:
Norges Bank økte den 30. mai styringsrenten til

4,25 pst. Professor Ragnar Nymoen uttaler i Dagens
Næringsliv i dag, den 31. mai, at Norges Bank syste-
matisk overvurderer inflasjonen. Han viser til at Nor-
ges Banks prognoser for inflasjonen to år frem i tid
har ligget mer enn ett prosentpoeng for høyt i gjen-
nomsnitt de siste årene. Inflasjonsprognosene til Nor-
ges Bank er viktige fordi de danner grunnlag for ren-
tepolitikken Norges Bank velger å føre. Når sentral-
banksjefen overvurderer inflasjonen, settes samtidig
renten høyere enn man burde, i forhold til forskriften.

Undertegnede konstaterer at det ikke er samsvar
med renteforskriftens bestemmelser og den praksis
som følges av Norges bank, og mener at Norges Bank
må bringe sin praksis i samsvar med regelverket. Når
Norges Bank helt tydelig velger å legge mer vekt på
andre forhold enn inflasjonsmålet, er det viktig at fi-
nansministeren påser at Norges Bank bringer sin
praksis knyttet til rentefastsettelsen i tråd med for-
skriften.

Svar:
Retningslinjene for pengepolitikken ble fastsatt i

forskrift av 29. mars 2001. I tråd med forskriften skal
pengepolitikken sikte mot stabilitet i den norske kro-
nes nasjonale og internasjonale verdi. Norges Banks
operative gjennomføring av pengepolitikken skal ret-
tes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en
årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst.
Av forskriften følger det at pengepolitikken skal bi-
dra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sys-
selsetting og til stabile forventninger om valutakurs-
utviklingen. I St.meld. nr. 29 (2000-2001) står det vi-
dere at Norges Banks rentesetting skal være framo-
verskuende og ta tilbørlig hensyn til usikkerheten
rundt makroøkonomiske anslag og vurderinger. Den
skal ta hensyn til at det kan ta tid før politikkendrin-
ger får effekt, og den bør se bort fra forstyrrelser av
midlertidig karakter som ikke vurderes å påvirke den
underliggende pris- og kostnadsveksten. 

Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi
økonomien et nominelt ankerfeste. Lav og stabil in-

flasjon er viktig for en god økonomisk utvikling. For-
skriften etablerer en fleksibel inflasjonsstyring for
pengepolitikken. På kort og mellomlang sikt må pen-
gepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon
mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselset-
ting. Det vil ofte være samsvar mellom hensynet til å
stabilisere prisstigningen og hensynet til stabil utvik-
ling i produksjon og sysselsetting. Dersom konflikt
oppstår, vil en i skjønnsutøvelsen i pengepolitikken
måtte foreta en avveiing mellom disse to hensynene.

Finansdepartementet gir hvert år en vurdering av
Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i kreditt-
meldingen. I Kredittmeldinga 2006, som ble lagt
fram 30. mars i år, skriver departementet bl.a. følgen-
de om pengepolitikken:

"Den underliggjande prisstiginga i 2006 var låg og
vesentleg lågare enn inflasjonsmålet. Den låge infla-
sjonen var ikkje eit teikn på svak økonomisk utvik-
ling, men i særleg grad eit resultat av prisfall på im-
porterte forbruksvarer og auka konkurranse i ein del
produktmarknader. Det synest generelt å vere tillit til
inflasjonsmålet. Noregs Bank har anslått at prisstigin-
ga vil kome nær 2,5 prosent frå 2008. I utøvinga av
pengepolitikken i 2006 har Noregs Bank måtta vege
omsynet til å bringe inflasjonen opp mot 2,5 prosent
mot omsynet til å stabilisere utviklinga i produksjon
og sysselsetjing. Renta har vore låg i lang tid og gitt
vekstimpulsar til økonomien. Noregs Bank sette i lø-
pet av 2006 opp styringsrenta med til saman 1,25 pro-
sentpoeng, til 3,50 prosent. Hittil i 2007 er renta auka
vidare til 4 prosent. Noregs Bank har anslått at renta
framover gradvis vil bli sett opp, til om lag 5 prosent
ved utgangen av 2007 og om lag 5,25 prosent ved ut-
gangen av 2008, men anslaga er usikre. Etter ei samla
vurdering har departementet ingen vesentlege merk-
nader til Noregs Banks skjønnsutøving i pengepolitik-
ken i 2006." 

Norsk økonomi har vokst sterkt i nærmere fire år.
Sysselsettingen har økt markert, og arbeidsledighe-
ten er nede på et nivå vi ikke har sett siden en kort pe-
riode av annen halvdel av 1980-tallet. Det er utsikter
til at veksten i fastlandsøkonomien blir liggende klart
over trendveksten også i år. Samtidig ligger prisvek-
sten fortsatt under målet gitt i forskriften for penge-
politikken, særlig som følge av negative prisimpulser
fra importerte konsumvarer. Denne utviklingen inne-
bærer utfordringer for Norges Bank i utøvelsen av
pengepolitikken. 

Norges Bank fastsetter styringsrenten med sikte
på å stabilisere inflasjonen nær inflasjonsmålet på
mellomlang sikt. Ved utgangen av 2006 var Norges
Banks styringsrente 3½ pst. Så langt i år har Norges
Bank økt renten videre til 4,25 pst., etter renteøknin-
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ger på ¼ prosentpoeng på rentemøtene i januar, mars
og mai. Styringsrenten er dermed hevet med i alt 2½
prosentpoeng siden sommeren 2005. I Pengepolitisk
rapport 1/07 fra mars uttalte hovedstyret at "Styrings-
renten bør ligge i intervallet 4-5 pst. i perioden fram
til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at
den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått".
Hovedstyrets vurdering er at renten vil økes gradvis,
slik at styret kan vurdere virkningene av renteendrin-

ger og annen ny informasjon om den økonomiske ut-
viklingen. Norges Banks rentebane i Pengepolitisk
rapport indikerer en styringsrente på om lag 5 pst.
ved utgangen av 2007 og vel 5¼ pst. ved utgangen av
2008. Norges Bank anslår i rapporten en vekst i KPI
nær inflasjonsmålet fra 2008, og at den underliggen-
de prisveksten, målt ved KPI-JAE, tar seg gradvis
opp mot 2½ pst. i 2009. Norges Bank vil legge fram
ny pengepolitisk rapport i slutten av juni.

SPØRSMÅL NR. 1132

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 8. juni 2007 av fiskeri- og kystminister  Helga Pedersen

Spørsmål:
«I en rapport utarbeidet for Landsdelsutvalget

slås det fast at Nord-Norge har redusert sin andel av
fangstverdien fra de norske fiskeriene med nær 10
pst. i perioden 1981-2005. Det vises til at på begyn-
nelsen av -80 tallet var fangstverdien likt fordelt mel-
lom nord og sør. I dag er forholdet 40/60 til fordel for
fartøy "sørfra". 

Er LUs rapport og konklusjoner i tråd med stats-
rådens oppfatninger, og hva vil i så fall statsråden bi-
dra med for at fangstfordelingen til "nord" ikke svek-
kes ytterligere?»

BEGRUNNELSE:
Ifølge rapporten har fiskefartøy fra den nordlige

landsdelen i løpet av de siste seks årene fått redusert
sin fangstandel med fem pst. Dette representerer en
tapt førstehånds fangstverdi på ca 600 mill. kr. Noe
som tilsvarer et økonomisk fundament for vel 500
kystfiskefartøy på 35 fot. I rapporten gis det ikke noe
entydig svar på hva som er årsaken til at den nordnor-
ske  fangstandelen reduseres. I denne sammenhengen
stilles det spørsmål om utviklingen skyldes forskjel-
ler i pris mellom nord og sør, eller om det skyldes en
faktisk omfordeling av fiskeressurser og kvoterettig-
heter fra nord til sør. Politisk har det i denne tidsperi-
oden vært gjentatt fra ulike regjeringer at kvoteforde-
ling mellom fartøygrupper, og "nord/sør," ligger fast.

Svar:
Denne rapporten blir lagt frem i sin helhet først i

slutten av juni, og jeg kjenner derfor ikke til bak-
grunnsstoffet for resultatene. 

I St.meld. nr. 21 (2006-2007), Strukturpolitikk
for fiskeflåten blir det i kapittel 2 Bakgrunn - fakta
om fiskerinæringen i Norge gjort rede for en del utvi-
klingstrekk, også om forholdet mellom Nord-Norge
og Sør-Norge. 

I stortingsmeldingen vises det til at det er store
variasjoner mellom regionene med tanke på hvilke
fiskerier som tradisjonelt har blitt drevet. Mens far-
tøy hjemmeværende i Nord-Norge i hovedsak har
drevet fiske etter bunnfisk, har fartøy fra Sør-Norge
spesialisert seg på fiske etter pelagiske bestander,
noe som gir større volumer, men stort sett lavere ki-
lopris. Dette er tilpasninger som går langt tilbake i
tid, og er først og fremst resultat av geografiske og
biologiske forhold knyttet til bestandenes utbredel-
sesområde og vandringsmønster. 

Figuren under, som er hentet fra meldingen (figur
2.10 på side 28) viser relativ verdi landet av fartøy i
Nord-Norge i forhold til Sør-Norge i perioden fra
1977 til 2006. Som det fremgår, var det akkurat på
begynnelsen av 1980-tallet liten forskjell i relativ
landet verdi, men i løpet av 1980-tallet og frem mot
1990 økte den relative verdien landet av fartøyer fra
Sør-Norge. Det kan blant annet forklares med den ne-
gative utviklingen i fisket etter norsk arktisk torsk i
samme periode. 
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Figur. Andel av fangstverdi fordelt på fartøy hjemmehørende i Nord- og Sør-Norge 1977 - 2006

Kilde: Fiskeridirektoratet

I meldingen er utviklingen videre omtalt med føl-
gende (side 29):

"Etter 1990 har utviklingen både kvantumsmessig
og verdimessig vært relativt stabil. Fordelingen av
landet kvantum av fartøyer hjemmehørende i hen-
holdsvis Nord- og Sør-Norge har vært stabil fra 1993
til 2006. For verdien av fangsten er det en svak ten-
dens i retning av økning i favør fartøyene hjemmehø-
rende i Sør-Norge. Dette snudde imidlertid i 2006 som
følge av reduksjon i fangstverdien fra de pelagiske fis-
keriene. 

Bestandssituasjonen, og dermed kvotegrunnlaget
i ulike fiskerier, forklarer mye av utviklingen. I perio-
den etter 1990 har kolmule vokst fram til å bli en av de
viktigste pelagiske bestandene, og dette er et fiskeri
som i hovedsak drives av ringnotfartøy hjemmehøren-
de i Sør-Norge. Videre har norsk vårgytende sild og
makrell hatt en positiv pris- og kvantumsutvikling,
særlig de siste årene. Innen disse fiskeriene er det far-
tøy fra Sør-Norge som dominerer.

For torsk og reke, og til dels sei og hyse, som er
viktige fiskeslag for fartøyene fra Nord-Norge, har

både pris- og kvantumsutviklingen vært mer varieren-
de i perioden. Dette har bidratt til at fartøyene hjem-
mehørende i Sør-Norge har hatt en gunstigere utvik-
ling enn fartøyene fra Nord-Norge."

Det er denne regjeringens mål å legge til rette for
en fiskeflåte som bidrar til aktivitet og sysselsetting
langs hele kysten, i samsvar med deltakerlovens for-
mål om å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næ-
ringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeids-
plasser i kystdistriktene. Vi har derfor blant annet vi-
dereført geografiske bindinger på omsetning av fis-
kefartøy, innført distriktskvoter, innskjerpet ordnin-
gen med leveringsvilkår i torsketrålflåten og revidert
strukturpolitikken. 

Dette er tiltak som bidrar til en rettferdig forde-
ling av ressursene, til å opprettholde en variert eier-
skapsstruktur og som tar vare på de lokalt forankrede
fiskebåtrederiene.
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SPØRSMÅL NR. 1133

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 11. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Utviklingen rundt mediefriheten og eiendoms-

rett i Venezuela er bekymringsfull. Nylig ble en myn-
dighetskritisk tv-kanal stengt. Norske interesser har
blitt rammet gjennom myndighetenes nasjonalise-
ringsprosess av oljefelt. 

Mener utenriksministeren fortsatt at man i Vene-
zuela ikke gjennomfører en nasjonalisering av virk-
somheter, men at det bare handler om "overtakelse av
aksjemajoriteter"?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til utenriksministerens svar på skriftlig

spørsmål nr. 997, datert 3. mai 2007, hvor underteg-
nede tar opp situasjonen mellom Statoil og myndig-
hetene i Venezuela. Det hersker ingen tvil om at Ve-
nezuelas myndigheter presser oljeselskapene til å
oppgi sine posisjoner, og hvor selskap som ikke ak-
septerer å sette seg til forhandlingsbordet trues med
ekspropriasjon av eierskap.

I sitt svar skriver utenriksministeren at det er
"ikke snakk om en nasjonalisering i tradisjonell for-
stand - men en overtakelse av aksjemajoriteten i ved-
kommende sammenslutninger av selskaper". 

Nasjonaliseringsbølgen i Venezuela gjelder ikke
bare oljeselskap. NRK-nyhetene kunne nylig melde
om at Hugo Chávez møter skarp kritikk fra flere hold
for stengningen av den populære kanalen RCTV. Av-
gjørelsen om å stenge RCTV er klart politisk moti-
vert, og mange hevder kanalen er angrepet på grunn
av sin kritiske dekning av hendelser i Venezuela.
Chávez truer også andre venezuelanske medier med
sanksjoner.

Dette vitner om prosesser som langt fra er demo-
kratiske land verdig, og understøtter at prosessen
overfor Statoil er på linje med tradisjonell nasjonali-
sering.

Svar:
Jeg vil også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål

nr. 1114 fra representanten Skovholt Gitmark om
samme tema.

Venezuelas regjering besluttet den 29. mars i år
ikke å fornye konsesjonen til TV-kanalen Radio Ca-
racas Televisión (RCTV) da den aktuelle konsesjo-
nen utløp 27. mai. Ikke-fornyelsen av RCTVs konse-
sjon innebærer at kanalen ikke lenger kan sende over
det statlige riksdekkende TV-nettet i Venezuela. 

Prinsippet om at tv-konsesjoner må fornyes er
nedfelt i Venezuelas konstitusjon og en egen lov om
telekommunikasjon. I telekommunikasjonsloven og
et presidentdekret er det presisert at en slik konsesjon
kan gis for 20 år av gangen. 

Selv om beslutningen om ikke å fornye RCTVs
konsesjon er fattet på et formelt legalt grunnlag, sen-
der dette et dårlig signal om ytringsfrihetens kår i Ve-
nezuela. Det er bekymringsfullt at mangfoldet i den
offentlige debatten begrenses og at president Chávez
samler mer makt på sine hender. Fra norsk side følger
vi nøye med på denne utviklingen i Venezuela og er
bekymret over de siste dagers trusler mot også andre
TV-stasjoner i landet. 

Det er viktig at saken er fremmet for Den inter-
amerikanske menneskerettighetskommisjonen, siden
denne regionale mekanismen har en viktig funksjon i
slike spørsmål.

Regjeringen vil følge opp saken videre i vår kon-
takt med venezuelanske myndigheter, hvor ytrings-
frihet vil være et naturlig tema. Regjeringen legger
også vekt på å ivareta norske selskapers interesser i
deres investeringer utenlands, og vi forutsetter at ve-
nezuelansk lov og internasjonale regler vil bli fulgt
og respektert.

Jeg kan legge til at det forhold at RCTV ikke har
fått fornyet sin lisens, innebærer i seg selv ingen form
for nasjonalisering. Overtakelsen av en del av de
utenlandske oljeselskapers eierandeler i tungoljein-
dustrien i Orinoco-beltet er en separat prosess, som
ikke kan knyttes til RCTV og fornyelsen av deres li-
sens.
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SPØRSMÅL NR. 1134

Innlevert 31. mai 2007 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 8. juni 2007 av utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«En gründer har over lang tid utviklet en såkalt

biomembran, som statsråden er gjort kjent med. Bio-
membranen testes ut en rekke steder, for å dokumen-
tere effekter på vannforbruk og avlinger i landbruket,
endringer i jordsmonnets albedo-effekt etc. Resulta-
tene er lovende. Dessverre har norske myndigheter
vist liten interesse for potensialet i biomembranen i
forhold til bistands-, miljø- og landbruksspørsmål. 

Hva vil statsråden gjøre for at myndighetene tes-
ter ut biomembranen som et virkemiddel i bistands-
arbeidet?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til skriftlig spørsmål nr. 501 (2006-

2007) og skriftlig spørsmål nr. 594 (2005-2006).
Statsråden har tidligere svart: "Jeg vil derfor be de
faginstanser som forvalter det relevante virkemidde-
lapparatet se nærmere på hvorvidt de problemstillin-
ger representanten tar opp i forhold til biomembranen
og dens potensial, ivaretas på en tilstrekkelig god
måte innenfor de eksisterende ordningene."

Vedkommende person opplever ikke å ha kom-
met noen vei i "systemet". Det ville vært fint om
statsråden bekrefter hvilke vurderinger som er gjort i
saken, og om det er håp for at biomembranen vil vur-
deres til uttesting.

Svar:
Jeg har tidligere svart på spørsmål fra represen-

tanten Solvik-Olsen om myndighetenes forhold til
utvikling av biomembran 26. januar i år og 10. mars
i fjor. I mitt siste svar viste jeg til den omfattende of-
fentlige støtten som allerede er gitt til dette produktet,
og jeg lovte å be de faginstanser som forvalter det re-

levante virkemiddelapparatet se nærmere på hvorvidt
de problemstillinger representanten tar opp i forhold
til biomembranen og dens potensial, ivaretas på en
tilstrekkelig god måte innenfor de eksisterende ord-
ningene.

Problemstillingen har vært reist for det nyetabler-
te Veiledningskontoret for næringsutvikling i sør, og
det er min forståelse at Veiledningskontoret har bi-
stått gründeren med råd i den videre prosessen.

I korthet er situasjonen den at norske utviklings-
myndigheter ikke er direkte involvert i utvikling av
teknologiske løsninger innenfor landbruket. Dette er
blant annet valgt for å forebygge kritikkverdig subsi-
diering av norske selskaper. Derimot vil det finnes
ordninger som kan assistere når testene har vist at
produktet svarer til forventningene. Dette omfatter så
vel ordninger under Innovasjon Norge for internasjo-
nalisering av norsk næringsliv og Norad for forun-
dersøkelsesstøtte. Jeg er også kjent med at det er søkt
om bistand via Miljøverndepartementet. Hvor rele-
vante de ulike ordningene vil være, avhenger, slik jeg
tidligere har redegjort for i mine svar, blant annet av
om hvorvidt biomembranen vil være å betrakte som
et kommersielt produkt eller om dette er teknologi
som vil være tilgjengelig for alle uten vederlag.

Til representantens spørsmål om hva jeg vil gjøre
for at myndighetene tester ut biomembranen som et
virkemiddel i bistandsarbeidet, er svaret at slik uttes-
ting ikke er en myndighetsoppgave. Derimot har vi et
apparat til hjelp og støtte når uttestingene er gjen-
nomført og vi kan stole på at produktet har de gunsti-
ge effektene som vi er stilt i utsikt. Veiledningskon-
toret for næringsutvikling i sør er i så måte beredt til
å videreføre dialogen med gründeren så snart testene
er gjennomført.
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SPØRSMÅL NR. 1135

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvordan fødende

på Helgeland skal sikres forsvarlig transport under
fødsel i forbindelse med sommerstenging av fødetil-
bud?»

BEGRUNNELSE:
Helgelandssykehuset HF har i saksnr. 56/2006

fattet vedtak om alternerende stenging av fødeavde-
lingene ved Mo i Rana og Sandnessjøen samt føde-
stuene ved Mosjøen og i Brønnøysund i sommer.
Som følge av dette får fødende på Helgeland betyde-
lig lengre reisevei, og for enkelte er dreier det seg om
en reisetid på flere timer. Ledene fagfolk innenfor fø-
deselsomsorgen i Helse Nord har advart mot å gjen-
nomføre tiltakene, og uttrykt bekymring for at dette
fører til engstelse blant fødende og komplikasjoner
under fødselen. Det fremgår av styresaken at fødende
i utgangspunktet må gjennomføre transport på rime-
ligste måte, med ferge, buss eller egen bil. For føden-
de med lang reisevei, fremstår dette som utrygt og
uforsvarlig. Fagfolk har tatt til orde for at transport av
fødende over så lange avstander som det her er snakk
om bør utføres med ambulansehelikopter.

Svar:
Stortingsrepresentant Jan Sahl tok opp situasjo-

nen for fødende i Nordland knyttet til sommersteng-
ning av fødeinstitusjoner i spørsmål til skriftlig be-
svarelse nr. 962. I mitt svarbrev av 2. mai 2007 pre-
siserte jeg blant annet følgende: De regionale helse-
foretakene har ansvar for tjenestetilbudet til befolk-
ningen i regionen, noe som i dette tilfellet innebærer
at de fødende sikres forsvarlige alternative tilbud. I
forbindelse med sommerstengningen må de fødende
sikres et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet
med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter.
Jeg er opptatt av at alle berørte parter er godt infor-
mert og har formidlet mitt budskap til Helse Nord
RHF. Helse Nord RHF har orientert meg om at de har

pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informa-
sjonen til hver og en av de fødende. 

I forrige uke møtte jeg to gravide kvinner som er
berørt av sommerstengning ved Narvik sykehus. De
opplyste meg om at de ikke har mottatt slik informa-
sjon. Dette finner jeg kritikkverdig. Jeg har derfor
gitt uttrykkelig beskjed til de regionale helseforeta-
kene om at de må sikre at de ansvarlige helseforeta-
kene omgående kontakter de gravide kvinnene som
er berørt av sommerstengning. Det skal sikres kon-
krete avtaler for den enkelte kvinne med hensyn til
transport, og evt. behov for følgetjeneste, i samarbeid
mellom helseforetaket og kommunen. Jeg har derfor
sendt brev, som presiserte dette, til Helse Nord RHF
og øvrige regionale helseforetak.

Jeg er, som kjent, opptatt av at alle gravide og fø-
dende skal ha et tilbud av god kvalitet og kontinuitet.
Jeg understreker i brevet til de regionale helseforeta-
kene at sommerstengte fødeinstitusjoner represente-
rer en utfordring i denne sammenheng. De fødende
skal sikres forsvarlige tilbud, og økonomiske årsaker
kan ikke alene være grunnen til at fødeinstitusjoner
stenges. Helseforetakene må selvsagt sørge for ferie-
avvikling, og noen steder kan det være vanskelig å si-
kre stabil bemanning. Det må gjøres en avveining
mellom å få avviklet ferie og samtidig sikre et tilbud
av god kvalitet. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF
og øvrige regionale helseforetak, på grunn av beho-
vet for kontinuitet for dem som skal føde, å vurdere å
gjøre stengningsperioden kortest mulig. Spesielt ber
jeg Helse Nord RHF og andre regionale helseforetak,
som har lang reisevei til andre sykehus, om særskilt å
vurdere begrenset stengningstid.

Når det gjelder spørsmålet om forsvarlig trans-
port for fødende, så opplyser Helse Nord RHF at de
har utredet transportbehovet, herunder eventuelt be-
hov for ambulanse; både bil og helikopter. Helse
Nord RHF opplyser at kapasiteten på ambulansetran-
sport, for det fåtall av fødende dette vil kunne bli ak-
tuelt for i sommer, er god.
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SPØRSMÅL NR. 1136

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Det vises til et oppslag i TV2-nyhetene 31. mai

2007 om stengning av fødeavdelingen ved Narvik sy-
kehus i 4 uker i sommer for å spare penger, og at flere
fødeavdelinger rundt om i landet, spesielt i distrikte-
ne, skal stenges av samme grunn. 

Mener statsråden at dette er i tråd med Regjerin-
gens løfte og Stortingets vedtak om en god og for-
svarlig fødselsomsorg, og hvis ikke, vil hun som sy-
kehuseier gripe inn overfor helseforetakene og endre
beslutningen?»

Svar:
Stortingsrepresentant Jan Sahl tok opp situasjo-

nen for fødende i Nordland knyttet til sommersteng-
ning av fødeinstitusjoner i spørsmål til skriftlig be-
svarelse nr. 962. I mitt svarbrev av 2. mai 2007 pre-
siserte jeg blant annet følgende: De regionale helse-
foretakene har ansvar for tjenestetilbudet til befolk-
ningen i regionen, noe som i dette tilfellet innebærer
at de fødende sikres forsvarlige alternative tilbud. I
forbindelse med sommerstengningen må de fødende
sikres et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet
med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter.
Jeg er opptatt av at alle berørte parter er godt infor-
mert og har formidlet mitt budskap til Helse Nord
RHF. Helse Nord RHF har orientert meg om at de har
pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informa-
sjonen til de som er berørt. 

Jeg møtte to av de gravide kvinnene som sto fram
i TV2-innslaget i forbindelse med mitt besøk i Bodø
i forrige uke. De opplyste meg om at de ikke har mot-
tatt slik informasjon. Dette finner jeg kritikkverdig.
Jeg har derfor gitt uttrykkelig beskjed til de regionale
helseforetakene om at de må sikre at de ansvarlige

helseforetakene omgående kontakter de gravide
kvinnene som er berørt av sommerstengning. Det
skal sikres konkrete avtaler for den enkelte kvinne
med hensyn til transport, og evt. behov for følgetje-
neste, i samarbeid mellom helseforetaket og kommu-
nen. Jeg har derfor sendt brev, som presiserte dette,
til Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak.

Jeg er, som kjent, opptatt av at alle gravide og fø-
dende skal ha et tilbud av god kvalitet og kontinuitet.
Jeg understreker i brevet til de regionale helseforeta-
kene at sommerstengte fødeinstitusjoner represente-
rer en utfordring i denne sammenheng. De fødende
skal sikres forsvarlige tilbud og økonomiske årsaker
kan ikke alene være grunnen til at fødeinstitusjoner
stenges. Helseforetakene må selvsagt sørge for ferie-
avvikling og noen steder kan det være vanskelig å si-
kre stabil bemanning. Det må gjøres en avveining
mellom å få avviklet ferie og samtidig sikre et tilbud
av god kvalitet. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF
og øvrige regionale helseforetak, på grunn av beho-
vet for kontinuitet for dem som skal føde, å vurdere å
gjøre stengningsperioden kortest mulig. Spesielt ber
jeg Helse Nord RHF og andre regionale helseforetak,
som har lang reisevei til andre sykehus, om å særskilt
vurdere begrenset stengningstid.

Jeg er svært opptatt av å få på plass et helhetlig
og godt svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud. I
spørretimen 23. mai 2007 (spørretimespørsmål nr.
11) fikk jeg anledning til å redegjøre kort for arbeidet
med plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorg, og jeg viser til referatet fra spørreti-
men. I Soria Moria-erklæringen slås det som kjent
fast at det fortsatt skal være et desentralisert sykehus-
tilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjo-
ner og fødetilbud.
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SPØRSMÅL NR. 1137

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Jan Sahl
Besvart 11. juni 2007 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«En rapport fra Rosatom, den russiske regjerin-

gens øverste atommyndighet, viser stor fare for at et
atomlager i Andrejeva-bukta kan eksplodere og gi ra-
dioaktiv forurensning over Nord-Europa. 

Hva gjør utenriksministeren i kontakt med Russ-
land og andre nasjoner for å få forebygge at en slik
ulykke kan skje?»

BEGRUNNELSE:
Den alarmerende rapporten fra Rosatom viser at

saltvann kan ødelegge brenselstavene og skape fare
for en "ukontrollert kjedereaksjon" i atomlageret i
Andrejeva-bukta, som ligger bare få mil fra Norge.
Konsekvensene kan bli dramatiske, og på grunn av
nærheten til Norge hevdes det i enkelte kommentarer
at konsekvensene for vårt land vil kunne overgå føl-
gene av Tsjernobyl-ulykken i 1986. 

Norge har gjennom lengre tid hatt et samarbeid
med Russland for å styrke atomsikkerheten på Kola-
halvøya. Også andre land er engasjert av problemene,
men effektiviteten og resultatene av dette samarbei-
det har så langt ikke svart til forventningene. Den nye
rapporten tyder på at det her fortsatt er store uløste
oppgaver som krever rask handling.

Svar:
Aftenposten satte fredag i forrige uke fokus på si-

tuasjonen i Andrejev-bukta på Kolahalvøya i et inter-
vju med Bellona. - og med god grunn. Anlegget re-
presenterer en betydelig fare for det marine økosyste-
met, og det er antakeligvis den største atomsikker-
hetsutfordringen vi har i våre nærområder.

Derfor er også Andrejev-bukta en av våre fremste
prioriteter i atomsikkerhetssamarbeidet med Russ-
land. Norge var først ute med å sette fokus på behovet
for å rydde opp i anlegget. Planlegging av de første
konkrete tiltakene startet i 1997. Det første vi gjorde
var å drenere området rundt lagertankene for å hindre
vanninntrengning. 

Vårt engasjement bidro til å sette problemet på
den internasjonale dagsordenen. De siste 3-4 årene er
det etablert et bredt internasjonalt samarbeid for å be-
dre situasjonen og fjerne det brukte brenslet. Storbri-
tannia, Sverige, Italia og miljøfondet under Den
nordlige dimensjon - samarbeidet deltar. For å koor-
dinere arbeidet er det opprettet en internasjonal ar-
beidsgruppe under ledelse av Russland.

Vårt engasjement i Andrejev-bukta omfatter også

et tett samarbeid med russiske tilsynsmyndigheter
om strålevern, kriterier for opprydding og bered-
skapsaspekter. Fjerning av brukt brensel vil ikke bli
gjennomført før en omfattende konsekvensvurdering
er utført og godkjent av tilsynsmyndighetene. 

Med nåværende planer kan brenslet transporteres
ut i 2013-2014. Dette arbeidet vil bli ledet av Storbri-
tannia. Før dette kan skje må infrastrukturen på og
rundt anlegget rustes opp. Vi har bevilget om lag 120
mill. kr til dette de siste ti årene. Vi har også sikret
området fysisk med gjerde og kamerakontroll og eta-
blert vaktbod samt bidratt til omfattende grunnunder-
søkelser i området. Nå undersøker og istandsetter vi
kaianlegget slik at det brukte brenselet kan fraktes ut
sjøveien. 

I en artikkel i det russiske fagtidsskriftet "Atom-
nia Energia", publisert i juli 2006, omtaler russiske
forskere forurensningssituasjonen i Andrejev-bukta.
Dette materialet baserer seg bl.a. på undersøkelser
som Norge var med å finansiere i 2002-2004. 

Opplysningene i Aftenposten baserer seg på ar-
tikkelen i fagtidsskriftet. Strålevernet ble kjent med
denne artikkelen, og orienterte Bellona om den i
midten av mai. Påstanden om at Strålevernet ikke var
kjent med opplysningene før de sto i Aftenposten, er
dermed ikke riktig.

Statens strålevern har siden 2004 vært kjent med
at saltvann er funnet i tankene der brenslet er lagret,
og at en i teorien ikke kan utelukke at det oppstår en
"kritikalitet" og dermed en mulighet for utslipp av ra-
dioaktive stoffer til luft. Det som er nytt i artikkelen,
er opplysninger om grenseverdier for når slik kritika-
litet kan oppstå. Den største risikoen for kritikalitet
oppstår når man flytter/fjerner brenslet. Fenomenet
er ikke unikt for Andrejev-bukta. Opplysningene
som kom frem i media om eksplosjon med medføl-
gende konsekvenser for Nord-Europa, er ikke hentet
direkte fra den omtalte rapporten.

Norge vil fortsatt være en pådriver i atomsikker-
hetssamarbeidet i Russland, og saksfeltet vil bli drøf-
tet i en rekke anledninger framover. Statsministeren
tar opp saken under sitt besøk til Russland denne
uken. Russisk åpenhet rundt atominstallasjonene vil
være et viktig tema. Selv møter jeg snart min russiske
kollega. Den videre innsatsen i Andrejev-bukta er et
viktig tema i neste møte i den norsk-russiske atom-
kommisjonen, som finner sted 1. august. 

Det er nå svært god framgang i atomsikkerhets-
samarbeidet med Russland. Det skyldes både at G8-
landene har engasjert seg tungt, og at Russland selv
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legger betydelige ressurser inn i arbeidet. Viktige
problemer vil være løst i løpet av de nærmeste 2-4 år.
Det gjelder f.eks. opphugging av de utrangerte ubåte-

ne og fjerning av strålefarlige energikilder i de i alt
180 fyrlyktene langs den nordvest-russiske kysten.

SPØRSMÅL NR. 1138

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 11. juni 2007 av barne- og likestillingsminister  Karita Bekkemellem

Spørsmål:
«Unge mennesker som må gjennomgå en trans-

plantasjon, har etter dagens regelverk ikke mulighe-
ter til å få innvilget søknad om å bli adoptivforeldre.
Undertegnede er av den oppfatning at dagens regel-
verk må gjennomgås for å se på disse tingene. 

Vil statsråden vurdere å ta et initiativ til en gjen-
nomgang av regelverket knyttet til muligheten for å
adoptere, slik at man ikke automatisk er utelukket på
bakgrunn av helseårsaker?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede mener man ikke kan kategorisere

transplanterte som en enkelt gruppe, det samme gjel-
der for revmatikere. Undertegnede er videre kjent
med tilfeller der søknad om adopsjon tilsynelatende
er avslått på bakgrunn av at vedkommende har gjen-
nomgått en transplantasjon, eller at vedkommende
eller hans/hennes ektefelle lider av revmatisme. Un-
dertegnede vil vise til at det er store forskjeller, både
i medisinering og funksjonsnivå, når det gjelder disse
gruppene, og at det derfor er særs viktig at den enkel-
te søknaden blir gjenstand for en grundig individuell
behandling. Undertegnede er av den oppfatning at
det vil være nødvendig med en gjennomgang av re-
gelverket knyttet til adopsjon, for å vurdere hvorvidt
dette fungerer godt nok med tanke på å få behandlet
søknader individuelt.

Svar:
Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsminis-
teren.

Som barne- og likestillingsminister vil jeg under-
streke at adopsjon først og fremst dreier seg om å si-
kre barn som trenger det et godt og varig hjem. Vårt
gjeldende regelverk tar utgangspunkt i det grunnleg-
gende prinsipp om at en adopsjon skal være til bar-
nets beste. Prinsippet om barnets beste er nedfelt i

adopsjonsloven, FNs barnekonvensjon og i Haag-
konvensjonen om vern av barn og samarbeid ved in-
ternasjonale adopsjoner.

De nevnte konvensjonene legger begge viktige
premisser for myndighetenes arbeid med adopsjons-
sakene. Haagkonvensjonen legger opp til at ansvaret
for internasjonale adopsjoner skal deles mellom opp-
rinnelsesland og mottakerland. Opprinnelseslandet
har i følge konvensjonen ansvaret for at forutsetnin-
gene for adopsjon er til stede når det gjelder barnet,
herunder at nødvendige samtykker er gitt av berørte
personer og myndigheter. En viktig oppgave for mot-
takerlandet er å sikre at adoptivsøkerne kan gi barnet
et godt og varig hjem. 

Som kjent er det regionene i Barne-, ungdoms-
og familieetaten (Bufetat) som fra 1. januar 2004 er
tillagt ansvaret for å behandle søknader om forhånds-
samtykke til adopsjon gjennom en av de tre godkjen-
te adopsjonsorganisasjonene. Kommunene foretar
utredningen av søkerne. Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet (Bufdir) er klageinstans over vedtak
fattet av regionene i Bufetat. 

Gjeldende retningslinjer Q-0972 for undersøkel-
se og godkjenning av adoptivhjem fra 1999 er nett-
opp utformet med sikte på å ivareta hensynet til bar-
nets beste. I dette ligger blant annet at søkerne må ha
forutsetninger og muligheter for å kunne gi barnet en
trygg og harmonisk oppvekst. Ved adopsjon av uten-
landske barn kjenner en vanligvis ikke til barnet på
forhånd. Retningslinjene for utenlandsadopsjon av-
speiler således ikke bare hva som kan være det beste
for ett barn, men hva som er best for barn generelt. 

Selv om retningslinjene baserer seg på mest mu-
lig objektive kriterier, som for eksempel søkernes
økonomi, vandel, helse, alder og ekteskapets varig-
het, er det likevel ikke tvilsomt at det først og fremst
er personlig egnethet som avgjør om søkerne samlet
sett blir gode adoptivforeldre. Personlig egnethet er
ikke et entydig begrep og det vil alltid måtte utøves
skjønn i en slik vurdering. Det er derfor understreket
i retningslinjene at disse kun er veiledende, og at den
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myndighet som skal godkjenne adoptivforeldre må
foreta en helhetsvurdering av søkernes totale livssitu-
asjon. Hver søknad skal behandles grundig, konkret
og individuelt. 

Kravet til at søkerne skal ha god fysisk og psy-
kisk helse, er satt fordi man må sikre at adopsjonen
skal være til beste for barnet, også for et barn som kan
ha spesielle behov og derfor vil kreve ekstra over-
skudd hos sine adoptivforeldre i lang tid framover.
Dette innebærer at også retningslinjenes krav til hel-
se, forutsetter at det i stor grad skal utøves et skjønn.

Jeg vil understreke at det derfor ikke medfører
riktighet at for eksempel søkere som har gjennomgått
transplantasjon eller som lider av revmatisme, auto-
matisk får sin søknad avslått. Retningslinjene forut-
setter tvert i mot utøvelse av skjønn også i slike tilfel-
ler, der godkjenningsmyndigheten skal legge vekt på
alle relevante momenter ved søkernes livssituasjon
og der søkerparet skal vurderes samlet. 

Når det gjelder kravet til søkernes helse fremgår
følgende i retningslinjene:

Adoptivsøkerne må også ha god helse både fy-
sisk og psykisk. Samtidig må det etter en konkret vur-
dering legges vekt på at foreldrene skal utgjøre en
omsorgsenhet. Det må vurderes hvorvidt sykdom kan
tenkes å få betydning for søkernes evne og mulighe-
ter til å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet,
over lang tid. Hvis noen av søkerne har hatt en alvor-
lig sykdom som er behandlet med tilfredsstillende re-
sultat kan det etter omstendighetene bli snakk om å
kreve en symptomfri periode. 

Det skal foretas en helhetlig vurdering av søker-
ne, noe som stiller alle instanser som behandler disse

sakene overfor vanskelige avveininger. Synet på hva
som er et godt, faglig skjønn i en konkret enkeltsak,
vil ikke alltid være entydige. Det er forutsatt at regi-
onene og klageinstansen selv i utgangspunktet har
nødvendig barnefaglig kompetanse og kompetanse
innen psykologi. Ved behov for særskilt medisinsk
vurdering, blir det lagt til grunn at innhenting skjer
gjennom den enkelte region. Regionene i Bufetat har
sammenfallende grenser med helseregionene, slik at
forholdene ligger godt til rette for samarbeid. 

Bufdir opplyser at regionene i Bufetat behandlet
1071 slike saker i 2006. Bufdir opplyser videre at av-
slagsprosenten dette året var på ca. 9 pst. Etter min
mening viser dette en relativt lav avslagsprosent og at
de aller fleste søkere faktisk får innvilget sin søknad
om forhåndssamtykke. Jeg er opptatt av at forvaltnin-
gens behandling av adopsjonssaker skal foregå på en
god og betryggende måte. Selv om hensynet til hva
som er best for barnet er det sentrale i alle adopsjons-
saker, er jeg også opptatt av at søkerne blir godt tatt
vare på i søknadsprosessen. Som ledd i å sikre enhet-
lig praksis har Bufdir jevnlige fellesmøter med alle
de fem regionene i Bufetat. Generelle problemstillin-
ger knytte til behandlingen av søknad om adopsjon
blir der tatt opp. Bufdir gir også alle regionene infor-
masjon om avgjørelsene direktoratet treffer som
klageinstans. 

Det er lenge siden vi har hatt en helhetlig gjen-
nomgang av norsk adopsjonspolitikk. Jeg vurderer
for tiden om det er behov for en slik gjennomgang.
Uavhengig av dette vil jeg ha kontinuerlig oppmerk-
somhet rettet mot praktiseringen av regelverket, og
nøye følge utviklingen i praksis.

SPØRSMÅL NR. 1139

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«I Norge er det ikke tillatt å implantere et befruk-

tet egg i annen kvinne enn den biologiske moren. Det
finnes tilfeller hvor kvinnen på grunn av kreft har
måttet fjerne livmoren, etter at egg er befruktet ved
hjelp av IVF (in vitro fertilisering). 

Regnes paret som eiere av det befruktede ned-
fryste egget slik at de kan kreve å få egget utlevert, og
eventuelt velge å transportere det til et annet land
hvor det er tillatt med "surrogatmor"?»

BEGRUNNELSE:
I dag er det ikke uvanlig å få hjelp til å få etter-

lengtede barn med hjelp av assistert befruktning. Be-
handling for å få barn på med IVF (in vitro fertilise-
ring) er både fysisk og psykisk krevende for kvinnen,
men det sterke ønsket om å få et eget barn gjør at
mange velger gjentatte forsøk. Ikke alle lykkes med
å bli gravide, eller å gjennomføre et svangerskap ved
første forsøk. De fleste får da mulighet til nye forsøk
da overtallige egg er frosset ned i 5 år. 
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Jeg kjenner til et spesielt tilfelle hvor et samboen-
de par har fått hjelp til IVF. Etter en tøff behandling
med utblokking av eggledere og hormonbehandling
ble kvinnen gravid. 4 måneder ut i svangerskapet
måtte hun føde barnet da hun hadde fått en aggressiv
livmorkreft. Hun måtte også fjerne hele livmoren, og
kan derfor ikke selv bære frem et nytt barn. Dette pa-
ret har fremdeles et befruktet egg nedfryst, og de hå-
per naturlig nok at dette egget skal få en mulighet til
å utvikle seg til et lenge etterlengtet barn. I dette til-
fellet har en kvinne i nær familie sagt seg villig til å
være surrogatmor.

Det finnes altså muligheter til at dette kan reali-
seres, enten ved å innvilge en søknad om dispensa-
sjon fra reglene, eller ved at det befruktede egget blir
overført til et behandlingssted i et annet land.

I sak Innst. O. nr. 16 (2003-2004) under 2.10.1
omtales eggdonasjon, men tilfeller med surrogatmor
er ikke omtalt spesielt verken i det kapittelet eller an-
dre steder i proposisjonen. Et flertall går imot eggdo-
nasjon, men etter hva jeg kan se har ikke komiteen
spesielt tatt stilling til slike tilfeller jeg beskriver i
denne saken, ved å benytte en surrogatmor til å bære
frem et barn for så å overlate barnet til begge sine
biologiske foreldre. Dette vil slik jeg ser det være en
helt annen situasjon enn eggdonasjon hvor barnet
fortsetter å leve med andre enn sine biologiske forel-
dre. Dette vil kun være en midlertidig "tilstand" for at
egget skal kunne utvikle seg til et barn, og en slik til-
stand kan ikke sidestilles med at egget doneres bort. 

Jeg vil også vise til samme sak under kapittel
2.11.2 og merknaden fra en samlet komité: 

Komiteen er også enig med departementet i at ut-
tatte egg kan overføres mellom behandlingssteder
når de som mottar behandlingen flytter. Komiteen ser
dette som hensiktsmessig fordi dette i kombinasjon
med den utvidede nedfrysingstiden på fem år vil re-
dusere behovet for uttak av egg.

Etter hva jeg kan se er det ikke lagt begrensninger
i forhold til om paret velger å flytte utenlands. For en-
kelte vil kanskje dette kunne være en siste mulighet
hvis ikke en søknad om unntak blir imøtekommet her
i Norge.

Svar:
Eiendomsrett til biologisk materiale er ikke sær-

skilt regulert i helselovgivningen. Eiendomsbegrepet
er lite egnet når det dreier seg om humant biologisk
materiale som ikke lenger er en del av den personen
som materialet stammer fra. Det synes mer naturlig å
ta utgangspunkt i en begrenset disposisjonsrett, både
for institusjonen som oppbevarer materialet og for
vedkommende materiale stammer fra. 

For befruktede og ubefruktede egg og sæd er

spørsmålet berørt i forarbeidene til bioteknologilo-
ven (Ot.prp. nr. 64 (2002-2003)). Det fremgår der at
når egg og sæd tas ut i forbindelse med assistert be-
fruktning, innebærer dette en avtale mellom paret og
den aktuelle godkjente virksomhet. Den aktuelle
virksomhet skal lagre materiale og disponere over det
i tråd med parets samtykke, og i samsvar med biotek-
nologilovens bestemmelser. Dette kan tale mot at et
sykehus kan utlevere befruktede egg til formål som
går ut over bioteknologilovens vilkår. Det kan derfor
hevdes at paret ikke har noen rett til å få utlevert ma-
terialet, og sykehuset ingen plikt til å utlevere. 

Det er imidlertid ikke regulert hva som skal gjø-
res med befruktede egg som etter loven ikke kan set-
tes tilbake. Ifølge bioteknologiloven § 2-16 skal be-
fruktede egg destrueres etter 5 års lagring. Dette fordi
man ikke er kjent med hvor lenge befruktede egg kan
oppbevares med sikte på fremtidig innsetting i kvin-
nen. Destruksjon av befruktede egg fordi en kvinne
ikke lenger kan bli gravid, har ikke vært vurdert tid-
ligere. Hensynet til paret og deres råderett over mate-
riale som stammer fra dem, kan tale for at de selv skal
kunne avgjøre hva som skal skje med de befruktede
eggene i en slik situasjon. 

Etter en vurdering av lov, forarbeider og reelle
hensyn har jeg kommet til at bioteknologiloven ikke
er til hinder for at et par kan få utlevert lagrede be-
fruktede egg fra sykehuset, slik at paret kan transpor-
tere dem til et annet land hvor det er tillatt med "sur-
rogatmor". 

Det forutsettes at sykehuset ikke har en aktiv rol-
le i distribusjonen og henvisning til klinikk i utlandet
mv., slik at sykehuset ikke blir ansvarlig gjennom bi-
oteknologilovens bestemmelser om straffbar med-
virkning til overtredelse av loven. Jeg vil i den for-
bindelse gjøre oppmerksom på at det ikke er adgang
til å dispensere fra lovens bestemmelse om at befruk-
tede egg bare kan tilbakeføres i den kvinnen eggcel-
len stammer fra. 

Jeg ser imidlertid at det er behov for en gjennom-
gang av flere spørsmål knyttet til reguleringen av as-
sistert befruktning i bioteknologiloven. Dette vil jeg
komme tilbake til i forbindelse med den såkalte "fase
2" av revidering av denne loven. 

I tillegg til problemstillinger knyttet til biotekno-
logiloven reiser spørsmål om surrogatmor problem-
stillinger innen annet regelverk, blant annet barnerett
og adopsjonsrett. Hovedregelen i barneloven er at
barnets mor er den som har født barnet, og avtale om
å føde barnet for en annen kvinne er ikke bindende.
Spørsmål innen barnerett og adopsjonsrett hører un-
der barne- og likestillingsministerens ansvarsområ-
de.
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SPØRSMÅL NR. 1140

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Inge Lønning
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvilke retningslin-

jer som gjelder for behandling av pasienter med med-
ikamentet Naglazyme ved norske sykehus?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede har fått henvendelse fra en ung pa-

sient som lider av Maroteaux-Lamys syndrom. Hun
opplyser at det nylig er godkjent et nytt medikament,
Naglazyme, som kan benyttes som behandling for
denne lidelsen. Behandlingen må gis i sykehus. Til
tross for gjentatte henvendelser til Helse Midt-Norge
har hun imidlertid ikke fått svar på om hun vil få til-
bud om behandling, bare muntlige antydninger om at
helseforetaket ikke kan prioritere dette. Pasienten
kjenner til tre andre som har fått tilbud om behand-
ling med dette medikamentet. 

Det er avgjørende at det ikke oppstår ubegrunne-
de forskjeller i behandlingstilbudet til pasientene. Vi-
dere er det viktig at pasientene sikres raskt svar på
henvendelser om behandlingstilbudet, og at vurde-
ringer om hvilket behandlingstilbud som skal gis, er
godt og saklig begrunnet.

Svar:
Maroteaux-Lamys syndrom tilhører MPS-syk-

dommene som er en gruppe sjeldne arvelige, fremad-
skridende stoffskiftesykdommer som omfatter flere
undergrupper.

Sykdommene er medfødte, men viser seg i for-
skjellig alder og med stor variasjon i symptomer,
tegn på sykdommen og alvorlighetsgrad. Feilen skyl-
des en spesifikk enzymmangel forårsaket at et defekt
gen. Tilførsel av syntetisk enzymbehandling i form
av Naglazyme hos pasienter med Maroteaux-Lamys
syndrom fikk markedsføringstillatelse av Statens le-
gemiddelverk i september 2006. Behandlingskostna-
dene er svært høye.

Helse- og omsorgsdepartementet har fra Helse
Midt-Norge fått opplyst at Helse Midt-Norge og St.
Olavs Hospital har besluttet at den aktuelle pasienten
skal få tilførsel av syntetisk enzymbehandling i form
av Naglazyme. Pasienten skal være informert om
dette for en tid tilbake.

SPØRSMÅL NR. 1141

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Signe Øye
Besvart 11. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Jernbaneverket har denne uken uttalt i flere me-

dier at Østre linje ikke skal kunne benytte det nye
dobbeltsporet mellom Oslo og Ski. Dette har ikke
vært kjent tidligere. Både fylkestinget i Østfold og
kommunene langs Østre linje har prioritert nytt dob-
beltspor mellom Oslo og Ski øverst, nettopp fordi det
er dette grepet som vil gjøre at reisetiden på Østre lin-
je blir vesentlig kortere, unngår forsinkelser osv. 

Mener samferdselsministeren at det er aksepta-
belt at Østre linje ikke skal kunne bruke det nye spo-
ret?»

BEGRUNNELSE:
Befolkningsveksten langs Østre linje er sterk og

vil med stor sannsynlighet fortsette å vokse. Veldig

mange av innbyggerne pendler til Oslo hver dag.
Togtilbudet fra NSB har ikke økt tilsvarende. 

Det skal kun en liten forsinkelse til før toget fra
Østre linje havner bak lokaltoget fra Ski stasjon inn
til Oslo. Lokaltoget stopper på 13 stasjoner. Det betyr
fort at en mindre forsinkelte blir en stor forsinkelse. I
tillegg er dette svært irriterende for de reisende som
mister avtaler, kommer for sent til jobben osv. Det er
derfor at i uttalelser o.l. fra fylket/kommuner har blitt
sagt at vi vil prioritere dobbeltsporet mellom Oslo og
Ski først, fordi det er der den største flaskehalsen er.
Dersom det medfører riktighet, at Jernbaneverket
planlegger annerledes, er vedtak fattet på feil grunn-
lag. Det er alvorlig. Regjeringen har uttalt ved mange
anledninger at jernbanen skal prioriteres og at vi øn-
sker å legge til rette for at flere tar toget isteden for å
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kjøre bil. Med en slik utvikling som Jernbaneverket
nå legger opp til er det jo det stikk motsatte som vil
skje. Flere vil kjøre bil.

En så stor investering som dobbeltsporet mellom
Oslo og Ski innebærer og som skal være en fremtids-
rettet investering i mange, mange tiår framover, må ta
høyde for at også Østre linje skal få kortere reisetid
og mindre forsinkelser.

Svar:
Når det gjelder spørsmålet om sammenkobling

av Østfoldbanen, østre linje til nytt dobbeltspor som

planlegges mellom Oslo og Ski, viser jeg til mitt svar
på spørsmål nr. 1118 fra stortingsrepresentant Line
Henriette Holten Hjemdal. Etter min vurdering sva-
rer dette ut ovennevnte spørsmål. Til orientering ved-
legges kopi av mitt svarbrev av 6. juni 2007.

Vedlegg til svar:
Kopi av svar på skriftlig spørsmål. nr. 1118 
(2006-2007).
(http://epos.stortinget.no/Spm
Detalj.aspx?id=37432) 

SPØRSMÅL NR. 1142

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
Besvart 11. juni 2007 av fornyings- og administrasjonsminister  Heidi Grande Røys

Spørsmål:
«Mener statsråden at Siemens' korrupsjonsskan-

daler i utlandet og avsløringene om overfakturering
av Forsvaret i Norge medfører en skjerpet aktsomhet
overfor dette firmaet ved vurdering av offentlig an-
bud?»

BEGRUNNELSE:
Det siste året har det blitt avslørt en rekke skan-

daler og misligheter i Siemens-konsernet. Siemens
fikk tidligere i år 3,2 mrd. kr i bot - den største boten
som Europakommisjonen noensinne har gitt for kar-
tellvirksomhet. To tidligere ledere i konsernet ble
idømt fengselsstraff for å ha utbetalt bestikkelser.
Bestikkelsene skulle sikre Siemens viktige kontrak-
ter. I februar ble en Siemens-rådgiver arrestert etter at
det ble avslørt at Siemens hadde utbetalt over 100
mill. kr til fagforeningen i konsernet. 

Også i Norge har Siemens opptrådt kritikkverdig,
og i fjor vår ble det klart at Siemens Business Servi-
ces (SBS), et datterselskap av Siemens AS, hadde
overfakturert Forsvaret i forbindelse med en kontrakt
de har med Forsvaret. SBS er på grunn av dette under
etterforskning av Økokrim for mulig korrupsjon og
bedrageri.

Svar:
Jeg er opptatt av at offentlige myndigheter ikke

bare selv opptrer med stor integritet, men at de også
gjennom sin anskaffelsesvirksomhet støtter opp un-

der seriøse leverandører og bidrar til å bekjempe mis-
ligheter. Den 1. januar 2007 ble regelverket for of-
fentlige anskaffelser styrket på dette området, ved at
det ble innført en plikt for oppdragsgivere til å avvise
leverandører som en er kjent med er rettskraftig dømt
for visse former for økonomisk kriminalitet (for ek-
sempel korrupsjon eller bedrageri). Bakgrunnen for
regelen er at det er viktig at det offentlige ikke hand-
ler med leverandører som er straffedømt for økono-
misk kriminalitet. 

Dersom allmenne hensyn gjør det nødvendig å
inngå kontrakt med leverandøren, er det likevel mu-
lig å gjøre unntak fra avvisningsplikten. Slike all-
menne hensyn kan for eksempel være hensyn til liv
og helse, forhindre ødeleggelser på eiendom, eller
ivaretakelse av andre viktige samfunnsinteresser. 

For andre typer regelbrudd, som for eksempel
kartellvirksomhet, gir anskaffelsesregelverket en rett
til å avvise leverandøren. Likeledes har oppdragsgi-
ver en rett til å avvise leverandører som for eksempel
har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot
faglige og etiske krav i vedkommende bransje. 

Når det gjelder de forholdene representanten Dø-
rum nevner knyttet til Siemens-konsernet, samt for-
hold knyttet til andre leverandører hvor det kan fore-
ligge misligheter, forutsetter jeg at offentlige myn-
digheter følger bestemmelsene i forskrift om offent-
lige anskaffelser og foretar en forsvarlig vurdering av
om de skal avvise vedkommende virksomhet som le-
verandør.
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SPØRSMÅL NR. 1143

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Endre Skjervø
Besvart 12. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Har Regjeringen nå endret sin politikk og startet

med behandling av enkeltsaker, som i saken med bro-
ren til mannen som sitter fengslet i Irak for drapet på
en namsoskvinne, og vil det bety at andre saker av
lignende karakter også vil få samme behandling i
fremtiden?»

BEGRUNNELSE:
Fredag 25. mai uttaler Arbeiderpartiets innvan-

dringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande til
Trønder-Avisa at han krever at broren settes på første
fly hjem, ettersom vedkommende tidligere har blitt
utvist fra Norge på livstid. Stokkan-Grande uttaler
videre at UDI har bare én ting å gjøre, og det er å kas-
te søknaden om asyl i søppelbøtta, og få sendt broren
ut av Norge på første fly. Undertegnede er enig med
Stokkan-Grande i at familien til drapsofferet må få
fred, og ikke minst må det tas hensyn til barna. I den-
ne saken må det handles resolutt.

Videre uttaler arbeids- og inkluderingsministeren
til VG at han personlig vil gå inn i en ny asylsak fra
broren, og at han vil komme til å sette fullt trøkk på
denne saken, og gå personlig inn i den.

Svar:
Som kjent er regelverket på utlendingsfeltet lagt

opp slik at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Ut-
lendingsnemnda (UNE) som vurderer og avgjør en-
keltsaker. I henhold til utlendingsloven § 38 kan ver-
ken jeg eller mitt departement instruere om avgjørel-
sen av enkeltsaker, med mindre saken berører hensy-
net til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.
Jeg har derfor etter loven ikke anledning til å gripe
inn i enkeltsaker og jeg kan kun påvirke utfallet av
enkeltsaker ved å gjøre endringer i lov og forskrift,
eller ved å gi generelle instrukser om lovtolkning el-
ler skjønnsutøvelse. 

Jeg vil understreke at verken jeg eller departe-
mentet for øvrig har grepet inn i den konkrete saken
representanten Skjervø viser til i sitt spørsmål. Men
på grunn av sakens bakgrunn og spesielle karakter,
har jeg ønsket å være løpende orientert om fremdrif-
ten i saken. I denne typen saker mener jeg også at det
er viktig at jeg kjenner fakta utover det som omtales
i media.

SPØRSMÅL NR. 1144

Innlevert 1. juni 2007 av stortingsrepresentant Endre Skjervø
Besvart 14. juni 2007 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Medfører det riktighet at stortingsrepresentanter

fra regjeringspartiene nå reiser rundt og innvilger "fri
rettshjelp" på vegne av myndighetene?»

BEGRUNNELSE:
Lørdag 26. mai skriver Trønder-Avisa at onsdag

23. mai kom stortingsrepresentantene Ingrid Heggø
og Arild Stokkan-Grande, med "gladmeldingen" om
at søstrene til en namsoskvinne nå vil få fri rettshjelp.
Namsoskvinnen ble drept i Irak av ektemannen. Søs-
trene ønsker å få overført foreldreretten, og at barna
får arverett og rett til forsikring, men lovverket er

dessverre slik at det i dag at faren, som er dømt til dø-
den i Irak, som fortsatt har foreldreretten over deres
tre barn.

Søsteren gir overfor Trønder-Avisa uttrykk for
stor glede og lettelse over at myndighetene imøte-
kommer deres ønske om fri rettshjelp, noe underteg-
nede også deler. Men det fremstår som noe spesielt at
det er stortingsrepresentanter som fremfører budska-
pet om innvilgelse av fri rettshjelp i Norge.

Svar:
Søknader om fri rettshjelp som den foreliggende,

skal behandles og avgjøres av fylkesmannen. En
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eventuell klage over fylkesmannens vedtak skal be-
handles og avgjøres av justissekretariatene. 

I denne saken avslo fylkesmannen søknaden om
fri rettshjelp. Justissekretariatene omgjorde senere
fylkesmannens vedtak.

Stortingsrepresentantene tok opp spørsmålet
vedrørende fri rettshjelp med politisk ledelse i depar-

tementet. Det ble da informert om at fylkesmannens
avslag ville bli omgjort, slik at de tre barna får innvil-
get fri rettshjelp, og at stortingsrepresentantene kun-
ne opplyse familien om dette. 

Jeg vil berømme stortingsrepresentantene som
tok opp denne viktige saken.

SPØRSMÅL NR. 1145

Innlevert 4. juni 2007 av stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal
Besvart 12. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Norske politimyndigheter bør være tilstrekkelig

godt nok informert om endringer i utlendingsfor-
skriftene, slik at utlendingen som søker arbeids- og
oppholdstillatelse, får riktig informasjon fra politiet. 

Dersom utlendingen får feilaktig eller manglende
informasjon og dermed ikke følger riktig fremgangs-
møte ved søknaden, bør ikke dette tas med i vurde-
ring av saker som avslås på formelt grunnlag fordi
søkeren ikke har fulgt riktig fremgangsmåte ved søk-
naden, jf. eksempel i begrunnelse?»

BEGRUNNELSE:
For søkere som oppholder seg i Norge på visum-

besøk, ble det fra 1. oktober 2006 ikke lenger anled-
ning til å søke om familieinnvandring med ektefelle
eller samboer i Norge. Likevel har utlendinger som
oppfyller disse kriterier kort tid etter forskriftsendrin-
gen søkt arbeids- og oppholdstillatelse fra Norge,
uten at politiet har gjort dem oppmerksomme på at
dette ikke er mulig. Da kan det føles urimelig når de
etter mange måneders behandlingstid får avslag på
formelt grunnlag med beskjed om å forlate landet.

Svar:
Det er avgjørende at utlendingsmyndighetene er

godt nok informert om gjeldende regelverk til at de
kan gi riktig informasjon til personer som søker om
tillatelser etter utlendingsloven. Her er jeg helt enig
med representanten Tørresdal. 

Jeg kjenner ikke konkret til situasjoner som de
Tørresdal nevner i sitt spørsmål. Etter vanlig prose-

dyre ble det forut for ikrafttredelsen 1. oktober 2006
utformet et rundskriv med informasjon om endringe-
ne. Dette rundskrivet ble sendt til hele utlendingsfor-
valtningen, inkludert Justisdepartementet og Politidi-
rektoratet. Det forutsettes at etatene gjør seg kjent
med den informasjonen som gis om endringer i regel-
verket. 

Jeg ba senest i mars i år Utlendingsdirektoratet
om å forsikre seg om at endringene i utlendingsfor-
skriften § 10 blir fanget opp og forstått av politiet og
utenriksstasjonene. 

Jeg forstår det imidlertid slik at de situasjonene
representanten Tørresdal viser til, har inntruffet kort
tid etter at forskriftsendringene trådte i kraft. Det er
vanskelig å utelukke enkelte utslag av usikkerhet
rundt regelverksendringer den første tiden etter at
nye regler har trådt i kraft. 

Det følger av utlendingsforskriften § 10 femte
ledd at når "sterke rimelighetsgrunner" tilsier det, kan
det gjøres unntak fra kravet om at første gangs ar-
beids- eller oppholdstillatelse må være gitt før innrei-
se. Dette er en skjønnsmessig unntaksregel som er
ment å fange opp særlige forhold som vesentlig avvi-
ker fra det som er tilfellet for andre søkere. Dersom
det kan sannsynliggjøres at feilaktig eller mangelfull
informasjon fra utlendingsmyndighetene har vært en
direkte foranledning til at en søknad fremmes på
uriktig måte, kan det være et moment i vurderingen
av om det foreligger "sterke rimelighetsgrunner" som
taler mot å avslå søknaden på formelt grunnlag. Dette
er imidlertid forhold som må vurderes konkret i det
enkelte tilfellet. Som Tørresdal er kjent med, kan
ikke jeg som statsråd gripe inn i enkeltsaker.
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SPØRSMÅL NR. 1146

Innlevert 4. juni 2007 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli
Besvart 11. juni 2007 av samferdselsminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Når vil de nye forskriftene om støyforebygging

for Oslo Lufthavn Gardermoen foreligge, og i hvil-
ken grad vil statsråden ta hensyn til kravene fra hø-
ringsinstansene når det gjelder nattestengning, krav
om toleransekorridorer, vern av rekreasjonsområder,
fortsatt segregert banebruk og grønn innflygning i de
nye forskriftene?»

BEGRUNNELSE:
For mer enn to år siden, den 24. februar 2005,

sendte Luftfartstilsynet over til Samferdselsdeparte-
mentet et utkast til en ny forskrift om støyforebyg-
ging for Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er behov
for å få de nye forskriftene på plass raskt av hensyn
til befolkningen i området, og av hensyn til kommu-
nenes behov for planlegging.

Svar:
I forbindelse med etableringen av ny hovedfly-

plass på Gardermoen vedtok Samferdselsdeparte-
mentet i desember 1997 forskrift om inn- og utfly-
gingstraseer for Oslo Lufthavn Gardermoen. Ved
fastsettelsen ble det bestemt at det skulle foretas en
evaluering av konsekvensene av forskriften om lag to
år etter åpningen av flyplassen. Luftfartstilsynet star-
tet opp dette arbeidet høsten 2000. Utkast til ny for-
skrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn Garder-
moen ble oversendt departementet i 2005, etter å ha
vært på høring. Forskriften er til behandling i depar-
tementet. 

Forslaget til ny støyforskrift for Oslo Lufthavn er
en stor og kompleks sak som har stor betydning for
områdene rundt hovedflyplassen. Det har vært behov
for å bruke tid på vurdering av saken og også avklare
for eksempel spørsmålet om segregert banebruk. Det
tas sikte på å få en avgjørelse i saken i løpet av kort
tid.

SPØRSMÅL NR. 1147

Innlevert 4. juni 2007 av stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide
Besvart 11. juni 2007 av kunnskapsminister  Øystein Djupedal

Spørsmål:
«Torsdag 31. mai omtalte Blikk Nett en sak om

at Utdanningsdirektoratet i Elevundersøkelsen har
utelatt "seksuell orientering" som svaralternativ på
spørsmål om årsaker til at elever blir diskriminert.
"Seksuell orientering" plasseres i stedet under kate-
gorien "diskriminert på grunn av kjønn", selv om de
to kategoriene ofte ikke har noe med hverandre å gjø-
re. 

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Elevunder-
søkelsen fanger opp og kartlegger et så alvorlig tema
som diskriminering på grunnlag av seksuell oriente-
ring?»

BEGRUNNELSE:
Å bli diskriminert på grunnlag av henholdsvis

kjønn og seksuell orientering er to svært ulike ting.

Det er fullt mulig å bli kjønnsdiskriminert uten å bli
diskriminert for seksuell orientering, og motsatt.
Dersom det skal være mulig å fange opp omfanget av
diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering,
må det være et selvstendig svaralternativ i Elevun-
dersøkelsen. Hvis ikke vil det bli umulig å vite om de
som krysser av for alternativt "diskriminert på grunn
av kjønn", egentlig blir diskriminert av andre årsaker.

All diskriminering er alvorlig, og den må be-
kjempes i skolen som overalt ellers. Men spørsmål
knyttet til diskriminering som har sin begrunnelse i
seksuell orientering, er dessverre fortsatt et tabube-
lagt område for mange. Skoleelever bør derfor opp-
fordres til å si i fra om slik diskriminering gjennom
Elevundersøkelsen, og ikke oppfordres til å "skjule"
den gjennom å krysse av for andre svaralternativer
som ikke på noen måte er dekkende for problemstil-
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lingen, og som ikke vil fange opp denne typen diskri-
minering.

Nettopp fordi omfanget av slik diskriminering
ikke er godt nok kartlagt, er det særlig viktig at Elev-
undersøkelsen benyttes til å fange opp dette. Resulta-
tet vil kunne danne et viktig grunnlag for hvilke tiltak
som skal settes i verk mot diskriminering på grunn av
seksuell orientering.

Svar:
Elevundersøkelsen har i 2007, punkt 51, et spørs-

mål om årsakene til at elever blir diskriminert. Svar-
alternativene er: kjønn, nasjonalitet, funksjonshem-
ning og religion/livssyn. I den elevundersøkelsen
som hadde svarfrist 4. mai i år er svaralternativet sek-

suell orientering ikke tatt inn, men departementet vil
sørge for at dette inkluderes i undersøkelsen. 

For å få kartlagt omfanget av kjønnsrelatert mob-
bing vil Utdanningsdirektoratet legge inn spørsmål
om dette i en nasjonal utvalgsundersøkelse. Senter
for atferdsforsknings landsomfattende kartleg-
gingsundersøkelse om skolemiljø er en slik undersø-
kelse, og vil være godt egnet til denne typen spørs-
mål. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og
neste gjennomføring vil være våren 2008. Senter for
atferdsforskning stiller seg positive til å legge inn
spørsmål om diskriminering på grunn av seksuell ori-
entering i sin undersøkelse. Ved å gjøre dette vil det
gi en mulighet for mer dyptgående analyser enn om
det bare legges inn et spørsmål om dette i Elevunder-
søkelsen.

SPØRSMÅL NR. 1148

Innlevert 4. juni 2007 av stortingsrepresentant Erna Solberg
Besvart 12. juni 2007 av helse- og omsorgsminister  Sylvia Brustad

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for de vurderinger

som ligger til grunn for Helse Midt-Norges organise-
ring av ambulanseberedskapen for befolkningen på
Salsbruket i Nærøy kommune?»

BEGRUNNELSE:
Tettstedet Salsbruket i Nærøy kommune hadde

frem til 1. april 2007 en ambulansebil på stedet. Fra
dette tidspunktet er ambulansen stasjonert i Rørvik i
Vikna kommune. Ved dårlig vær kan det være umu-
lig å frakte ambulansen med ferje fra Rørvik til Sals-
bruket. 

Under Samarbeidsregjeringen fastsatte Helse- og
omsorgsdepartementet i 2005 en forskrift om akutt-
medisinske tjenester utenfor sykehus. I forskriften
ble det stilt konkrete krav for å styrke ambulansetje-
nesten, herunder sikre bedre tilgjengelighet ved ut-
rykning. 

Det er viktig at befolkningen har trygghet for god
tilgjengelighet til ambulansetjenesten. Henvendelser
viser at befolkningen på Salsbruket er bekymret for
ambulansetilbudet på stedet i lys av nevnte omorga-
nisering.

Svar:
Ambulansetjenesten er helt sentral i det å skape

trygghet for akutt og øyeblikkelig hjelp. I mange ska-

de- og sykdomstilfeller er det avgjørende at behand-
ling starter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Derfor
er det generelt viktig å redusere tiden fra alarmen går
til ambulansepersonell er på stedet - og deretter at pa-
sienten blir brakt raskt til sykehus. AMK (Akuttme-
disinsk kommunikasjonssentral), som besvarer Nød-
nummer 113, har fulldigitalisert kart- og flåtesty-
ringssystem med oversikt over alle ambulanser i sitt
dekningsområde. AMK er ansvarlig for å sende ut
den nærmeste tilgjengelige ambulansen. Dette kan
være stedbundne ambulanser, men det kan også være
at ambulanser i andre oppdrag når stedet raskere og
kan dirigeres dit av AMK. 

Behovet for rask og kompetent helsehjelp ligger
også til grunn for veiledningen som gis på Nødnum-
mer 113 mens ambulanse rykker ut til stedet. Det
samme gjelder skjerpede krav til ambulansepersonell
og ambulansetjenesten generelt de senere årene.
Både faglig og teknologisk utvikling gjør det nå mu-
lig for ambulansepersonell å sette i gang effektiv be-
handling som tidligere kun ble gjort på sykehus.
Kommunikasjonen mellom ambulanse og sykehus
har betydning både for behandling i ambulanse og
behandlingen som skjer i sykehusenes akuttmottak.
Dessuten kan viktige målinger av for eksempel respi-
rasjon, hjertefrekvens og blodtrykk overføres fra am-
bulanse til AMK. 

Ambulansetjenesten utgjør således en stadig mer
sentral del av det norske helsevesen, og kan anses
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som en desentralisert og integrert del av spesialisthel-
setjenesten. Norsk ambulansetjeneste har i dag en ak-
tiv rolle i behandling av pasientene, og bilene er ut-
styrt med høyteknologisk utstyr. Dette stiller strenge
krav til kompetanse og kvalitet. 

Helse Nord-Trøndelag har ansvar for ambulanse-
tjenesten i Nord-Trøndelag. Foretakets styre vedtok
29. mars 2006 (Sak 16/2006 Endret ambulansestruk-
tur i Nærøy og Vikna) å endre stasjonsstrukturen i
Ytre Namdal. Argumentene for endringen var flere. 

Ambulansedriverne i området opplevde betydeli-
ge rekrutteringsproblemer på grunn av løsninger med
hjemmevakt, og Arbeidstilsynet legger til grunn at
denne typen ordninger blant annet ikke ivaretar hvi-
leplikten som sjåførene skal ha. 

Foretaket vurderte den totale ambulansestruktu-
ren i Nærøy og Vikna med vekt på å skape mer at-
traktive og robuste fagmiljø som tok hensyn til Ar-
beidstilsynets påpekninger. I denne vurderingen lå
tre stasjoner, henholdsvis Rørvik, Kolvereid og Sals-
bruket. Ved å samle disse til én stasjon ville regionen
få et stort ambulansemiljø med tilpassede lokaler og
rask reaksjonstid. Ordningen la til grunn tilstedevakt
hos personellet. Dette er mer attraktivt og kompetan-
seutviklende. Vakt på kaserne legger også til rette for
at ansattes hvileplikt kan overholdes og er en forut-
setning for rask reaksjonstid. 

Foretakets administrasjon hadde dialog med de
berørte kommunene i utredningsprosessen. Ledelsen
i begge kommuner har understøttet at en felles ambu-
lansestasjon er den beste løsningen. Det har imidler-
tid ikke vært enighet om lokalisering av stasjonen. 

I saksutredningen ble det framholdt at det vesent-

ligste motargumentet mot den nye organiseringen var
at ambulanseberedskapen på Salsbruket tidvis blir
svekket. Ambulansen på Salsbruket har gitt både en
beredskapsmessig og følelsesmessig trygghet for
rask helsehjelp hos innbyggerne. Det ble likevel inn-
stilt på å samle ambulansetjenesten, fordi prehospital
medisin utvikles meget raskt og vil i framtida få enda
større betydning enn i dag. I et fylke med så vidt
spredt bosetting er det av spesielt stor verdi å ha høy
beredskap i det leddet som er nærmest pasientene, og
å organisere tjenesten slik at den gir kvalitet og kon-
tinuitet inn i framtida. En felles ambulansestasjon ut-
gjør et relativt stort ambulansemiljø med moderne
stasjonsfasiliteter, et attraktivt og utviklende fagmil-
jø og kort reaksjonstid på to til tre ambulanser til alle
døgnets tider. 

På dette grunnlaget besluttet styret i Helse Nord-
Trøndelag å samle ambulansetjenesten i Nærøy og
Vikna til en stasjon. Løsningen krever høyere be-
manning på grunn av døgnkontinuerlig tilstedevakt
og innebærer en kostnadsøkning på rundt 5 mill. kr. 

Ut fra dette grunnlaget konkluderer jeg med at
ambulanseberedskapen i den aktuelle regionen er
skjerpet gjennom de strukturendringer som er gjort.
Helse Nord-Trøndelag har informert at det blir fore-
tatt en planlagt evaluering av ordningen i inneværen-
de år, spesielt med tanke på områder som ligger
lengst unna den felles stasjonen. Jeg er ikke kjent
med at ambulansetjenesten fungerer utilfredsstillen-
de for Salsbruket i Nærøy kommune, men jeg har
bedt om å bli informert om ordningen når evaluerin-
gen foreligger.

SPØRSMÅL NR. 1149

Innlevert 4. juni 2007 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 12. juni 2007 av arbeids- og inkluderingsminister  Bjarne Håkon Hanssen

Spørsmål:
«Det er nå endelig innført statsborgerskapssere-

moni, men den er kun frivillig. 
Hvorfor vil ikke arbeids- og inkluderingsministe-

ren gjøre det obligatorisk at norsk statsborgerskap til-
deles ved seremoni, hvor det gis en erklæring om tro-
skap til riket, og at den nye statsborgeren plikter å
følge Norges lover?»

BEGRUNNELSE:
Det bes også om at man får oversikt over hvor

stor andel av våre nye statsborgere som takker ja til

statsborgerseremonien, og hvilke land disse kommer
fra.

Svar:
Overgang til norsk statsborgerskap oppleves av

mange som en viktig begivenhet som de ønsker å
markere. De frivillige statsborgerseremoniene er
ment å dekke dette behovet for en høytidelig og ver-
dig markering. 

Rettslig sett stiller ikke et avgitt troskapsløfte den
nye borgeren annerledes enn om et slikt løfte ikke
blir avgitt. Vedkommende vil være like bundet av
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norske lover og regler som alle andre i Norge. Tro-
skapsløftet kan imidlertid understreke gjensidighets-
forholdet mellom staten og borgeren som får stats-
borgerskap. Dermed vil også høytideligheten under
seremonien styrkes. 

Dersom deltakelse på seremonier og avleggelse
av troskapsløfte skal gjøres til en plikt, bør manglen-
de deltakelse sanksjoneres på en eller annen måte.
Det mest nærliggende er da at deltakelse gjøres til et
vilkår for å få statsborgerskap. I noen tilfeller haster
innvilgelse av statsborgerskap på grunn av foreståen-
de reiser, søknadsfrister mv., og det å avvente en se-
remoni vil medføre forlenget saksbehandlingstid.
Dette vil være uhensiktsmessig.

I Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) Om lov om norsk
statsborgerskap (statsborgerloven) foreslo Bondevik
II-regjeringen å innføre en frivillig seremoni med et
troskapsløfte for nye statsborgere. Under Stortingets
behandling av proposisjonen fremmet Ap, SV og Sp
forslag om innføring av en frivillig seremoni uten
troskapsløfte, jf. Innst. O. nr. 86 (2004-2005). Frem-
skrittspartiet fremmet forslag om at norsk statsbor-
gerskap skal tildeles ved seremoni, hvor det skal av-
gis en erklæring om troskap til riket, og at seremoni
og erklæring om troskap skulle være obligatorisk. In-

gen av forslagene fikk flertall, og forslaget fra Bon-
devik II-regjeringen om å innføre en frivillig seremo-
ni med et troskapsløfte for nye statsborgere ble ved-
tatt i tilknytning til behandlingen av statsborgerlo-
ven. 

I 2006 ble det gjennomført statsborgerseremonier
i fem fylker. I 2007 vil alle fylkesmenn gjennomføre
slike seremonier. Erfaringen så langt er gode, og mitt
inntrykk er at de som har deltatt på seremoniene har
opplevd dette som en høytidlig og verdig markering
av statsborgerskapet. Jeg ønsker derfor å fortsette
med frivillige seremonier som inkluderer avleggelse
av troskapsløfte, slik at vi får et godt erfaringsgrunn-
lag for å vurdere eventuelle endringer i ordningen. 

Av de som ble invitert til seremoniene som ble
gjennomført i 2006, takket ca. 20 pst. ja, og deltok på
seremoni. Informasjon om deres landbakgrunn frem-
kommer ikke av rapporteringen som så langt er gjen-
nomført. Rapportering for 2007 vil foreligge i starten
av 2008 med informasjon om antall deltakere på se-
remoni og hvor stor andel de utgjør av antall nye
statsborgerne totalt. Informasjon om deltakernes
landbakgrunn kan eventuelt etterspørres i rapporte-
ringen for 2008.

SPØRSMÅL NR. 1150

Innlevert 5. juni 2007 av stortingsrepresentant Irene Johansen
Besvart 12. juni 2007 av nærings- og handelsminister  Dag Terje Andersen

Spørsmål:
«Taxivirksomhet med små båter er omfattet av

svært få reguleringer. Erfaringer fra Hvaler tyder på
at det er behov for sterkere regulering av denne type
virksomhet. 

Er statsråden enig i at taxibåtvirksomheten er for
dårlig regulert, og vil statsråden ta initiativ til en styr-
king av krav og regelverk knyttet til dette transportil-
budet?»

BEGRUNNELSE:
Taxibåtene på Hvaler har ved flere anledninger

vært involvert i alvorlige ulykker, og det har i enkelte
tilfeller forekommet at fører har vært påvirket av al-
kohol. I den forbindelse har det blitt tydelig at befor-
dring av passasjerer i taxibåt i liten grad reguleres av
lov- og regelverk. I hovedsak består reguleringen av
sertifisering av båten. Det er derfor også begrensede

sanksjonsmuligheter i forhold til brudd på norsk lov.
Sakene har naturlig nok vakt stor oppsikt i lokal-

miljøet. Dette ikke minst fordi taxibåtene utgjør en
meget viktig del av den befordringstjeneste et øysam-
funn som Hvaler er avhengig av. Dette gjelder både
for privatpersoner og for kommunale tjenester som
hjemmesykepleie.

Jeg er kjent med at Sjøfartsdirektoratet nylig har
gjennomført høring på forskriftendringer for passa-
sjerfartøy med inntil 12 passasjerer. En del av bak-
grunnen for forskriftsendringen er nettopp vanskelig-
heter med innplassering i regelverket for taxibåter,
sightseeingbåter og båter som brukes til havrafting.

Det er viktig at vi politisk drøfter tiltak som kan
bidra til å hindre dramatiske hendelser med disse far-
tøyene i framtida. Reguleringsmulighetene finnes i
dette tilfellet både på Næringsdepartementets og
Samferdselsdepartementets virkeområde.
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Svar:
Nærings- og handelsdepartementet har bedt Sjø-

fartsdirektoratet om å utarbeide en generell forskrift
for skip som fører 12 passasjerer og mindre i næ-
ringsvirksomhet. Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet
utkast til forskrift om bygging, sertifisering og opera-
sjon av passasjerfartøy med inntil 12 passasjerer. Ut-
kastet ble sendt på alminnelig høring med hørings-
frist 30. april 2007. Sjøfartsdirektoratet foretar nå en
grundig gjennomgang av innkomne høringsuttalel-
ser. Nærings- og handelsdepartementet vil deretter
bli forelagt saken før regelverket trer i kraft. 

Jeg ser det som viktig at det utarbeides et regel-
verk for små fartøy i næringsvirksomhet, herunder
taxibåter. Formålet med det nye regelverket er å for-

bedre sikkerheten både for passasjerer og de som har
sitt arbeid om bord. Regelverket skal gjenspeile den
tekniske utviklingen på området tilpasset små fartøy
som driver passasjertransport. 

Under henvisning til den begrunnelse som er gitt
for spørsmålet i brev av 4. juni i år, gjør jeg for ordens
skyld oppmerksom på at Lov om sjøfart (sjøloven) av
24. juni 1994 nr. 39 i kap. 6 A regulerer Alkoholpå-
virkning, pliktmessig avhold m.m. Det følger av lo-
ven § 114 at fører av skip som brukes til passasjer-
transport i næring, ikke skal nyte alkohol i tjenesteti-
den. Dette forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 ti-
mer før tjenesten begynner. Brudd på bestemmelsen
er straffebelagt.
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