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SPØRSMÅL NR. 1321

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 10. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Klimakur gir en oversikt over mulige tiltak og

kostnader for å kutte CO2-utslipp i Norge. I klima-
kurs referansebane er det inkludert en del tiltak som
prosjektgruppen mener uansett skal gjennomføres.

Hvilke konsekvenser for referansebanen i klima-
kur vil en utsettelse/unnlatelse av rensing på Kårstø
og/eller Mongstad få, og vil en slik utsettelse av CO2-
rensing øke behovet for kutt i tiltak i andre sektorer
for å innfri klimaforlikets mål om 2/3 nasjonale
kutt?»

Svar:
I henhold til klimaforliket med Høyre, Kristelig

folkeparti og Venstre er det realistisk å ha et mål om
å redusere de innenlandske utslippene med 15-17

millioner tonn innen 2020 i forhold til referansebane-
ne slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007,
når skog er inkludert. 

Klimakurrapporten presenterer en oppdatert refe-
ransebane blant annet basert på perspektivmeldin-
gen. I referansebanen er det lagt til grunn en videre-
føring av dagens virkemiddelbruk i miljøpolitikken.
Klimakurrapporten gjør detaljert rede for hva som er
inkludert og ikke inkludert i utslippsframskrivninge-
ne. Der står det: ”Det er lagt inn effekt av fangst og
lagring av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad og
for reduserte utslipp fra Kårstø”.

Klimamålet gjelder for innenlandske utslippsre-
duksjoner i 2020. Det ligger fast. Fangst og lagring
av CO2 et viktig virkemiddel som sammen med andre
utslippsreduksjoner skal sørge for at målet nås.
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SPØRSMÅL NR. 1322

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 7. juni 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«I forbindelse med en ekspropriasjonssak i Hal-

den, som følge av behovet for å fremføre elektrisitet,
er det ikke satt vilkår knyttet til gjennomføring av ar-
beid på eiendommen, noe som har medført store,
unødvendige belastninger for grunneierne og eien-
dommene. OED har ikke villet begrunne hvorfor sli-
ke vilkår ikke er satt.

Vil statsråden se nærmere på saken, og vurdere
muligheten for å sette slike vilkår, eller i det minste
komme med en begrunnelse for hvorfor slike vilkår
ikke kan settes?»

BEGRUNNELSE:
Ved ekspropriasjon av eiendom gis det anledning

til å sette vilkår for virksomhet på eiendommen etter
oreigningsloven. 

I Halden har Fortum Distribusjon AS ønsket å ek-
spropriere eiendom (gbnr. 39/8, 46/1, 47/1) til utvi-
delse av ryddebeltet langs en 11kVhøyspentlinje. I
september 2008 fattet Fylkesmannen i Østfold ved-
tak om slik ekspropriasjon. Vedtaket ble påklaget,
men OED tok i sin behandling av saken i februar
2010, ikke klagen til følge. 

Grunneierne har ikke motsatt seg at Fortum har
hjemmel for ekspropriasjon, men har ønsket at det
skulle gis føringer for Fortums virksomhet på de be-
rørte eiendommene. Anledning til å sette slike vilkår
finnes i oreigningsloven § 10 første ledd

”...setja dei vilkår som trengst av omsyn til sam-
funnet eller eigaren åt eller rettshaver i den eigedomen
inngrepet gjeld.” 

Et krav om at det knyttes vilkår til vedtaket om
ekspropriasjon vil sikre grunneierne at rettighetene

på eiendommene utøves på en forsvarlig måte. Erfa-
ringen etter Fortums virksomhet rundt rydding av tra-
seen viser at det har vært tatt lite hensyn. I følge
grunneierne er arbeidet dårlig utført og arbeidet har
blitt gjennomført uten noen form for dialog om frem-
gangsmåte. Ryddingen har påført grunneierne og ei-
endommene unødig stor belastning. 

Grunneierne ønsker at det settes vilkår knyttet til:

– Varsel om ryddearbeider
– Opprydding etter ryddearbeider
– Ansvar for bruk av og skader på vei og innmark

og utmark
– Rådighet over ryddebeltet

Svar:
Fylkesmannen i Østfold ga 16. september 2008

Fortum Distribusjon AS samtykke til ekspropriasjon
for utvidelse av ryddebelte langs høyspentledning på
eiendommene gbnr. 39/8, 46/1 og 47/1 i Halden
kommune.

Vedtaket ble påklaget av grunneierne Stein Heen
og Johannes Westberg, representert ved Simonsen
Advokatfirma DA, ved brev av 6. oktober 2008.

I vedtak av 5. januar 2010 stadfestet Olje- og
energidepartementet fylkesmannens vedtak. Depar-
tementet kunne ikke se at det var forhold i denne sa-
ken som ga grunnlag for å fastsette vilkår etter oreig-
ningslova § 10.

Jeg er gjort kjent med at grunneierne Heen og
Westberg, representert ved Simonsen Advokatfirma
DA, har klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Saken er til behandling hos Sivilombudsmannen,
og jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere sa-
ken nærmere nå.
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SPØRSMÅL NR. 1323

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 9. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Vil arbeidsministeren vurdere å tilby brukere av

NAV-tjenesten gratis telefon?»

BEGRUNNELSE:
Mange henvendelser fra brukere av NAV går ut

på at en bruker mye tid og med det en god del penger
på telefonbruk til NAV på grunn av venting. Dette er
uheldig både for NAV (ventetid) samt for brukerne
der en god del brukere ikke har den store romslighe-
ten i forhold til økonomi. Når en også pr. dags dato
gir NAV fortsatt en dårlig brukertilfredshet på nylig
undersøkelse og at det er størst misnøye med venteti-
den på telefon og ventetid på rett person så bør NAV
sette inn tiltak der for igjen å få opp kvaliteten på tje-
nesten. Og ett tiltak kan da være å tilby gratis tlf.

Svar:
Som følge av at det for enkelte brukere har påløpt

urimelig høye kostnader ved bruk av etatens telefoni-
tjenester, har Arbeids- og velferdsdirektoratet vur-
dert ulike tiltak som kan bidra til reduksjon i disse
kostnadene. Dette gjelder også problemstillingen
som reises i spørsmålet, om å tilby gratis telefonsam-
taler for brukere som henvender seg til Arbeids- og
velferdsetaten. Dette har blant annet blitt vurdert som
ledd i kontaktsenterstrategien som ble utarbeidet i
2009. Direktoratet har allerede i dag en gratis servi-
cetelefon som blant annet yter brukerstøtte i forbin-
delse med selvbetjenings-løsninger på nett. Her be-
nyttes 800–nummer, men denne gjelder kun henven-

delser fra fasttelefon og IP-telefon. En mulighet som
er vurdert, er å utvide dette. Alternative løsninger til
gratis nummer er også vurdert, herunder bruk av
”call-back”-løsninger, dvs. at innringer i telefonkø
etter en bestemt periode i køen får tilbud om å bli
ringt tilbake. 

Basert på en samlet vurdering har Arbeids- og
velferdsdirektoratet kommet til at det beste alternati-
vet vil være bruk av reversibel taksering av telefon-
samtaler fra personbrukere. Det innebærer at etaten
dekker kostnaden uavhengig av hvilken telefontype
eller operatør bruker benytter. En slik ordning er ikke
mulig å gjennomføre i dag. Det kan imidlertid opply-
ses at Post- og teletilsynet og operatørene gjennom-
fører et forsøk med reversibel taksering av telefon-
samtaler. Forsøket skal være avsluttet i løpet av høs-
ten 2010. I hvilken grad reversibel taksering er mulig
å innføre, er forventet avklart i etterkant av forsøket.  

Spørsmålet er med andre ord til vurdering, men
det er fortsatt ikke trukket noen endelig konklusjon
på området. 

Avslutningsvis vil jeg fremheve at jeg legger
vekt at ventetiden i telefonkø for Arbeids- og vel-
ferdsetatens brukere blir kortest mulig. Gjennom et
målrettet arbeid har direktoratet klart å redusere ven-
tetiden. Foreliggende informasjon viser at gjennom-
snittlig ventetid for telefoni nå er om lag 50 sekunder.
Jeg er videre kjent med at etaten arbeider systematisk
for bedre tjenesten ved å gi relevante og gode svar og
raskt ringe tilbake i tilfeller der svaret ikke kan gis i
løpet av telefonsamtalen.
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SPØRSMÅL NR. 1324

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 11. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ifølge eksperter kan tunnelboring (også omtalt

som profilboring) gi kortere byggetid. Det kan også
gi mer skånsom bygging med mindre rystelser og
derved mindre risiko for sprekker/setninger som føl-
ge av tradisjonell spreningsteknikk. Profilboring ble
brukt da Fløyfjelltunnelen i Bergen ble bygget og sto
ferdig i 1988. Siden er knapt noen vei eller jernbane-
tunneler i Norge bygget med slik teknologi. Den bru-
kes i utlandet og er godt utviklet. 

Vil statsråden ta initiativ til at denne teknikken
tas i bruk i Norge?»

Svar:
Eventuell bruk av fullprofilboring vil kreve en

forutgående utredning. I utredningen må fordeler og
ulemper knyttet til kostnader og egnethet vurderes.
Det finnes oppdaterte modeller for å kalkulere kost-
nadsnivået ved bruk av fullprofilboring. Disse mo-
dellene gir godt grunnlag for å beslutte om det er rik-
tig å gå videre med metoden som alternativ løsning til
tradisjonell sprengningsteknikk.

Den store fordelen med fullprofilboring er at den
er langt mer skånsom overfor berget enn hva konven-
sjonell sprengning er. Behovet for sikring av stabili-
teten, både under driving og for den permanente sta-
biliteten, vil dermed kunne bli vesentlig mindre enn
ved sprengning.

For bygging av moderne norske vegtunneler med
stort tverrsnitt har metoden dessverre også en del
ulemper som vil ha negativ innvirkning på økonomi
og fremdrift. Metoden har bl.a. ikke fleksibilitet til å

takle forskjellige tverrsnitt på samme prosjekt. For å
oppnå normalprofilet uten urimelig stort utboret vo-
lum, som for eksempel å etablere tverrsnittsutvidel-
ser i kurver, for havarinisjer, snunisjer, på- og avkjø-
rings- ramper etc., må det uansett utføres omfattende
sprengingsarbeider. Produserte masser fra fullprofil-
boring blir også langt mer nedknust med stort innslag
av finstoff, noe som gir betydelige begrensninger i
bruksområdet for disse massene.

Norske bergarter er gjennomgående hardere og
mer massive enn i de fleste andre land som har mye
tunnelbygging. Dette gjør fullprofilboring mer risi-
kabelt i forhold til fremdrift. Den norske tunnelbran-
sjen har lang erfaring og stor kompetanse med bruk
av tradisjonell sprengningsteknikk, og utfører arbei-
det med sprengning av tunneler svært effektivt.

Det er vanskelig å peke på konkrete vegtunnel-
prosjekter i dag hvor forholdene ligger så godt til ret-
te at fullprofilboring må antas å kunne gi kortere byg-
getid og lavere kostnad enn ved bruk av konvensjo-
nell sprengning.

Når det gjelder jernbaneprosjekter varierer disse
i liten grad i størrelse og behovet for tilleggsspreng-
ning vil derfor ikke være like stort som for vegtunne-
ler. Det pågår nå en omfattende utredning av mulig-
hetene for å velge fullprofilboring av tunneler på pro-
sjektet dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Resultatene
fra dette arbeidet foreligger ikke ennå. Uavhengig av
utfallet av dette utredningsarbeidet vil utredningen
kunne gi verdifull kunnskap som også vil komme an-
dre prosjekter til gode.
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SPØRSMÅL NR. 1325

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 7. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Er fiskeri- og kystministeren inneforstått med

de dramatiske konsekvenser de høye infrastrukturge-
byrene og den hyppige losplikten kan få for nær-
skipsfarten og verdiskapningen langs kysten, og hvil-
ke eventuelle grep vil hun ta for at vi skal få ramme-
betingelser som legger til rette for disse svært viktige
næringer langs kysten?»

BEGRUNNELSE:
I Haugesunds Avis 29. mai kan man lese at repre-

sentanter fra de maritime næringer nå frykter for både
bosetting og verdiskaping langs kysten som følge av
nivået på gebyrene nærskipsfarten må betale.

Dette kan bli konsekvensene av at stadig flere re-
dere i praksis tvinges til å velge seilingsruter utenfor
kystnære strøk for å unngå dyre infrastrukturgebyr og
hyppig losplikt.

Dette vil igjen bety svekket aktivitet både hos
verksteder og leverandørvirksomheten langs kysten.
Et stort antall arbeidsplasser er knyttet til servicevirk-
somhet langs kysten og disse kan nå stå i fare.

Det norske Veritas har i en rapport påpekt at det
er mulig å spare inn store beløp for næringen, uten at
det vil gå ut over sikkerheten. Regjeringen har i sitt
forslag som nylig ble fremlagt dessverre ikke tatt det-
te til følge.

Svar:
Regjeringen følger opp målsetningen i regje-

ringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtran-
sporten ved oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008-
2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige
budsjettforslag.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det rede-

gjort for gjennomgangen av lostjenesten og losplikt-
reglene, som også er kjent som loseffektiviserings-
prosjektet. Forslag til endringer som følge av gjen-
nomgangen er nå ute på høring med svarfrist 8. juli
2010. Høringsforslaget er blant annet basert på rap-
porten fra Det Norske Veritas om lospliktreglene.  

Forslaget til endringer er vurdert å medføre en
samlet reduksjon i den lospliktige trafikken med i
overkant av 10 pst., og en anslagsvis reduksjon i de
årlige kostnadene med ca. 29 mill. kroner. Lostjenes-
ten er 100 pst brukerfinansiert.  Anslåtte kostnadsre-
duksjoner vil derfor komme skipsfarten til gode.

Det er også slik at fartøy over 70 meter i innen-
riks fart er foreslått omfattet av reglene om losplikt.
Forslaget innebærer at fartøy som går i innenriks og
utenriks fart vurderes likt ut fra en sikkerhetsmessig
vurdering. Forslaget vil berøre om lag 120 fartøyer i
innenriks fart. Det er ventet at de fleste av disse vil
seile med farledsbevis, og dermed vil slippe losings-
avgiften som utgjør 60 pst. av provenyet i høringsfor-
slaget.   

Fartøy med løyve til persontransport er fortsatt
unntatt losplikt ut fra en sikkerhetsmessig vurdering,
sett i forhold til fartøyenes forventede lokalkunnskap
om farvannet.       

Videre har regjeringen gjennom budsjettforslag
for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og
kystdepartementet, igangsatt arbeidet med å følge
opp målsetningene i Nasjonal transportplan, her-
under regjeringens forslag om å fjerne årsavgiften for
havnesikkerhet og redusere kystgebyrets deknings-
grad for utgifter til navigasjonsinfrastruktur. Stortin-
get sluttet seg til dette. En ytterligere reduksjon må
følges opp i de kommende budsjettprosesser gjen-
nom planperioden.
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SPØRSMÅL NR. 1326

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 14. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«I Aftenposten 2. juni 2010 refereres en undersø-

kelse som viser en klar sammenheng mellom mange
utenlandsopphold for ansatte i Forsvaret og skilsmis-
se. For de som har vært flere enn seks ganger på uten-
landsoppdrag er skilsmisseraten 80 prosent høyere
enn i befolkningen for øvrig.

Hva gjøres fra regjeringen for å forberede på og
avhjelpe de samlivsutfordringene forsvarspersonell
møter i forbindelse med utenlandsoppdrag, og gis
alle som ønsker det et tilbud om samlivskurs?»

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3.

juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten om hva regjeringen gjør for å av-
hjelpe de samlivsutfordringene forsvarspersonell
møter i forbindelse med utenlandsoppdrag. 

Forsvarets medarbeidere har en arbeidssituasjon
som kan preges av relativt lange og hyppige fravær
fra hjemmet, ved blant annet øvelser, kurs, pendling,
utenlandsoperasjoner og sjøtjeneste. Dette kan være
belastende. Det er derfor viktig med en god familie-
politikk. På denne bakgrunn har regjeringen gjennom
St.meld. nr. 34 (2008-2009) ”Fra verneplikt til vete-
ran – Om ivaretakelse av personell før, under og etter
deltakelse i utenlandsoperasjoner”, foreslått en rekke
tiltak som oppfølging. Ved behandlingen av Innst. S.
298 (2008-2009) sluttet Stortinget seg til forslagene.  

På bestilling fra Forsvaret gjennomførte Arbeids-
forskningsinstituttet i 2006 undersøkelsen "Samliv i
Forsvaret, en kvantitativ studie av forhold mellom fa-
milie og arbeid i befalsfamilier". Undersøkelsen viste
en viss overhyppighet av samlivsbrudd blant perso-
nell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner.
Dette var særlig tydelig blant dem som hadde tjenes-
tegjort seks eller flere ganger utenlands. Funnene i
undersøkelsen bidro til utviklingen av flere av de sat-
singene som ble foreslått i St.meld. nr. 34 (2008-
2009). Forsvaret opplyser at de i 2011 vurderer å
gjennomføre en ny undersøkelse om "Samliv i For-
svaret".

Funnene har resultert i en rekke enkelttiltak som
allerede er iverksatt for å styrke Forsvarets ivareta-
kelse av familiene til personellet. Tilbud om samlivs-

kurs til alt personell er ett av tiltakene Forsvaret har
innført for å forebygge samlivsbrudd. I 2009 var det
planlagt 20 slike kurs. 18 kurs er gjennomført, mens
2 ble kansellert på grunn av lav påmelding. Til
sammen 216 par deltok på kursene. Forsvaret har
planlagt et tilsvarende antall kurs i 2010, men er for-
beredt på å sette opp flere hvis behovet øker. Kursene
er blitt veldig godt mottatt av deltakerne, og flere et-
terlyser muligheten for å arrangere et oppfølgings-
kurs en tid etter at utenlandstjenesten er gjennomført.
Forsvaret vurderer muligheten for å imøtekomme
dette. 

En rekke tiltak er iverksatt for oppfølging under
selve utenlandsoppholdet. Blant annet har adminis-
trativ foresatt avdeling en døgnbemannet telefon,
hvor pårørende kan stille spørsmål og formidle kon-
takt/gi informasjon til soldaten. Soldaten får for øvrig
hjemreiser til familien to ganger i løpet av 6 måneder.
Videre er familietillegget økt. Dette tillegget skal
dekke ekstrakostnader som den hjemmeværende har
i forbindelse med omsorg for barna. 

Forsvaret har også iverksatt flere andre tiltak for
å forberede familien på belastningen som følger av å
tjenestegjøre ute. Et eksempel er brosjyren "Å reise
ut" som omhandler det å ha sin nærmeste ute. Brosjy-
ren sendes til familie og nære pårørende. Videre gis
personell som skal i utenlandsoperasjoner tilbud om
å motta boken "Oppdraget går til", som er en hjelp til
å forberede barn på at en nær pårørende skal delta i
slik tjeneste. Familiene blir også invitert til familie-
dager, hvor nærmeste pårørende besøker oppset-
ningsstedet og blir orientert om oppdraget. Forsvaret
har dessuten opprettet en hjemmeside ”www.mil.no/
familieweb”, hvor de pårørende kan finne nyttig in-
formasjon.

Videre konkretisering og oppfølging av sats-
ningsområdene i St.meld. nr.34 vil bli fulgt opp i
handlingsplanen regjeringen nå utarbeider.

Å delta i utenlandsoperasjoner er krevende, ikke
bare for den enkelte soldat, men også for soldatens
nærmeste pårørende. I arbeidet med regjeringens
handlingsplan, vil vi vurdere ytterligere tiltak for å
ivareta personellet og deres pårørende på en god må-
te.
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SPØRSMÅL NR. 1327

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 8. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Beregninger avisen Nationen har fått utført, vi-

ser at hvert 3. gårdsbruk vil være borte om 20 år. An-
tall årsverk vil gå ned med 22 000.

Skyldes dette en feil politikk fra regjeringens si-
de?»

Svar:
Jeg er kjent med at beregningen er gjort ved å re-

dusere antall årsverk med 2,5 prosent per år i 20 år
framover. Denne beregningen handler med andre ord
mer om matematikk enn om politikk. En slik teknisk
framskriving 20 år fram i tid kan selvsagt ikke tilskri-
ves den sittende regjering.

Så lenge det har vært moderne jordbruk i dette
landet, har driften av de om lag 180 000 jordbruksei-
endommene (eiendomsstrukturen har vært relativt
stabil) blitt drevet gjennom gradvis færre bedrifter.
Produktivitetsutvikling har over meget lang tid redu-
sert behovet for arbeidskraft vesentlig. Den teknolo-
giske utviklingen har hatt stor betydning sammen
med avls- og ytelsesframgang, forbedring av dyr-

kingsteknikker osv. Det innebærer bl.a. at jordbruks-
bedriftene kan vokse i omfang, målt etter areal og dy-
retall, samtidig som behovet for arbeidskraft avtar.

Eksempelvis har jordbruksbedriftene de siste 50
årene blitt om lag 4 ganger så store, målt på arealet
pr. bedrift. Likevel er arbeidet som utføres i hvert
foretak redusert med 25 prosent, inkludert leid ar-
beid. I den samme perioden har produksjonen i jord-
bruket totalt økt med over 80 prosent.

Med sin sterke strukturprofil har landbrukspoli-
tikkens bidrag vært at reduksjonen i antall bedrifter
og antall årsverk har vært vesentlig mindre enn den
ellers ville vært. Jeg vil videreføre arbeidet med å gi
jordbruket gode inntektsmuligheter og ha sterk struk-
turprofil i virkemidlene for å legge til rette for et ak-
tivt jordbruk over hele landet.

Et alternativ med reduserte overføringer og utfla-
ting av strukturprofilen ville gi langt raskere reduk-
sjon både i antall virksomheter, sysselsetting og i
produksjonen, som i tillegg ville bli langt mer kon-
sentrert.

SPØRSMÅL NR. 1328

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 9. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at den store statlige støtte til

markedsføring av kjøtt og tilsvarende mangel på vir-
kemidler for å styrke sjømat på det norske markedet
er i tråd med Handlingsplanen for bedre kosthold i
befolkningen, og hva vil statsråden gjøre for å øke
inntaket av sjømat blant befolkningen, spesielt blant
barn og unge?»

BEGRUNNELSE:
I statsbudsjettet for 2010 kan vi lese at regjerin-

gen ønsker å følge opp Handlingsplanen for bedre
kosthold i befolkningen. Helsedirektoratet påpeker at

den største ernæringspolitiske utfordringen er å øke
inntaket av fisk og redusere inntaket av mettet fett og
salt i befolkningen. Et ensidig kosthold har klare er-
næringsmessige svakheter som bidrar til utvikling av
hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-di-
abetes, tannråte og jernmangel.

Til tross for dette bevilger staten store beløp til
informasjon om og markedsføring av kjøtt, mens det
ikke eksisterer noen tilsvarende finansieringsordning
for informasjon om fisk. Nylig har også merkeord-
ningen NYT NORGE blitt opprettet. Ordningen, som
administreres av en stiftelse opprettet av Landbruks-
og Matdepartementet, omfatter kun landbrukspro-
dukter og ikke sjømat.
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Svar:
Jeg er glad for spørsmålet om vi bør øke forbru-

ket av fisk og sjømat. Det vises til Handlingsplan for
bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) Oppskrift
for et sunnere kosthold, der det er et mål å øke forbru-
ket av fisk og sjømat. 

12 departementer står bak denne handlingspla-
nen, herunder både Fiskeri- og kystdepartementet og
Landbruks- og matdepartementet. En rekke tiltak er
under gjennomføring, og flere vil trolig ha direkte be-
tydning for fiskeforbruket.

Det er riktig at det brukes en god del midler på
markedsføring av kjøtt, finansiert med midler fra om-
setningsavgiften. Det er imidlertid ikke korrekt at det
ikke finnes en ordning for markedsføring av fisk. Fra
Fiskeri- og kystdepartementet er jeg informert om at
Eksportutvalget for fisk (EFF) i juli 1994 ble gitt an-
svaret for fellesmarkedsføringen av sjømat i Norge
etter at Opplysningskontoret for fisk ble nedlagt i
1991. 

EFF finansieres gjennom en eksportavgift på all
sjømat som sendes ut av landet. De er organisert som
et aksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet
og administrert gjennom et styre oppnevnt av depar-
tementet. En del av eksportavgiften settes av til tiltak
på hjemmemarkedet.

I 2010 er EFFs samlede budsjett rettet mot hjem-
memarkedet i overkant av 27 millioner kroner. Ho-
vedmålsettingen for satsningen er å øke omsetningen
av sjømat i Norge. Tiltak i dagligvarehandelen vil,
sammen med nettsiden for oppskrifter Godfisk.no,
være prioriterte kanaler fremover for å oppnå målset-
tingen om økt konsum i det norske markedet.

Et av tiltakene i Handlingsplan for bedre kost-
hold er ”Fiskesprell”, som startet opp som pilotpro-
sjekt i 2007 og fra 2008 er etablert på landsbasis. Pro-
sjektet er et spleiselag mellom Helse- og omsorgsde-
partementet, Fiskeri- og kystdepartementet, EFF og
fiskesalgslagene. Prosjektet har i skoleåret 2009/10
en ramme på 6,1 mill kroner.

Fiskesprell er et prosjekt med sterk og positiv for-
ankring på mange nivåer og anses som et lokomotiv
innenfor arbeidet mot det norske markedet. Organi-
seringen gjennom folkehelsekoordinatorene ute i de
enkelte fylkene gir prosjektet faglig tyngde og trover-
dighet - og ikke minst et ekte engasjement. Videre
omfatter prosjektet barnehagebarn, elever, foreldre,
lærere og ansatte, og ikke minst media som uten unn-
tak presenterer prosjektet som positivt.

Aktiviteten rettet mot ungdomsskolen har vært
basert på nyutviklet undervisningsmateriell tilpasset
læreplanen i mat- og helsefaget for 9.-klassetrinnet.
Skolene som har deltatt i prosjektet, har mottatt råva-
restøtte på 20 kroner per elev til innkjøp av fiskefilet.
Støtten har vært avgjørende for rekrutteringen, og
fiskesalgslagene har bekreftet videre økonomisk rå-

varestøtte for kommende år. Aktiviteten rettet mot
barnehager har vært heldagskurs for barnehageansat-
te, organisert som en del av folkehelsearbeidet i det
enkelte fylke.

Undervisningsmateriell tilpasset barnehage og
skole, utviklet av EFF i samarbeid med Norsk insti-
tutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og
Helsedirektoratet, holder svært høy kvalitet og høster
mange positive tilbakemeldinger. Videre har utdan-
ningen av kursholdere gjort at Fiskesprell har et stort
antall dedikerte og faglig dyktige kursholdere over
hele landet. At undersøkelser viser gode resultater i
form av atferdsendring, er svært positivt. Dette for-
teller oss at potensialet er stort, ettersom vi i dag kun
når ut til et begrenset antall barnehager og skoler.

Det er også gjennomført en rekke andre tiltak der
økt forbruk av fisk er en av målsettingene. I 2007 ble
reviderte retningslinjer for mat og måltid i barneha-
gen lansert, og egen veileder og pedagogisk materiell
er utarbeidet og tilbudt alle barnehager. Fisk er et vik-
tig punkt her.

Helsedirektoratets ”Kokebok for alle”, sist revi-
dert i 2009, tilbys gratis til alle elever på ungdoms-
trinnet og til lærerstudenter i ”Mat og helse”. Den
inneholder enkle og gode oppskrifter på fiskeretter
og er også solgt til selvkost i 20 000 eksemplarer til
kommunene til ulike formål.

Sunnhetsmerkeordningen på mat, Nøkkelhullet,
er en felles nordisk merkeordning der forskrift ble
fastsatt 17. juni 2009. Nøkkelhullsmerking kan i ut-
gangspunktet brukes bare på ferdigpakkede varer.
Unntak er frukt, grønt og fisk, slik at i fiskedisken
kan det merkes med nøkkelhull på ubearbeidet fisk
og sjømat, selv om den ikke er innpakket. Dette gjel-
der også frosset fisk. Tilsvarende gjelder ikke for
kjøtt.

Undersøkelser viser at 9 av 10 som handler inn
mat, kjenner til nøkkelhullsmerket. Det skal gjen-
nomføres en ny informasjonskampanje for nøkkel-
hullet som involverer både forbrukere og dagligvare-
handel, i begynnelsen av 2011, med hensikt å øke
kjennskap til og kunnskap om merkeordningen.

Departementet har videre gitt Helsedirektoratet i
oppdrag å kartlegge grunnlaget for en eventuell utvi-
delse av nøkkelhullsmerking av matvarer til kiosk,
bensinstasjons- og serveringsmarkedet innen utgan-
gen av 2010. Dette vil også kunne bli et viktig tiltak
for å øke forbruket av fisk.

I spørsmålet reises også spørsmålet om merke-
ordningen NYT NORGE. Det er riktig at fisk ikke
innbefattes av denne ordningen. Norsk sjømat - både
i utlandet og hjemme - markedsføres gjennom profi-
len og merket "NORGE-Norsk sjømat". Det arbeides
kontinuerlig med at sjømatprodusentene også på
hjemmemarkedet skal ta i bruk dette opprinnelses-
merket. EFF arbeider også med merking av fisk med
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særskilte kvaliteter, som for eksempel fersk torsk og
skrei.

En arbeidsgruppe i regi av Nasjonalt råd for er-
næring har nylig lagt fram utkast til nye kostråd. I ut-
kastet som foreligger, er det konkrete anbefalinger
for økt fiskeforbruk. Utkastet er lagt ut til kommen-
tarer og vil etter behandling resultere i konkrete

kostråd fra Helsedirektoratet. Disse vil igjen være ba-
sis for videre kostholdstiltak.

Jeg vil understreke at jeg er opptatt av å finne
fram til flere gode tiltak for å øke fiskeforbruket og
vil i samarbeid med fiskeri- og kystministeren vide-
reføre arbeidet vi nå er i gang med for å få til dette.

SPØRSMÅL NR. 1329

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 8. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Jeg viser til statsrådens svar til undertegnede i

muntlig spørretime 2. juni 2010. Jeg oppfatter svaret
slik at statsråden var positiv til erfaringene med pro-
sjektet i Trondheim kommune der kommunen fikk
totalansvar for barnevernet.

Medfører det riktighet at statsråden vil åpne for
muligheten til å etablere slike prosjekter der kommu-
nen får hele ansvaret for barnevernet?»

Svar:
Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

er ansvarlig for barnevernet, mens jeg som kommu-
nal- og regionalminister er ansvarlig for lov om for-
søk i offentlig forvaltning, loven som lå til grunn for
forsøket med kommunalt ansvar for andrelinjetjenes-
ten i barnevernet i Trondheim. En hver søknad om
forsøk vil bli grundig behandlet av mitt departement
i samråd med berørt fagdepartement. Så vidt jeg vet

foreligger det i dag ingen planer om flere slike forsøk
på barnevernområdet. Barne-, likestillings- og inklu-
deringsministeren har nylig varslet en storstilt og
grundig evaluering av reformen fra 2004 da staten
tok over fylkeskommunenes ansvar for andrelinjetje-
nesten. Forsøket med oppgavedifferensiering i
Trondheim kom som kjent i stand i forbindelse med
denne reformen.

Samhandling og oppgavedeling mellom det stat-
lige og det kommunale barnevernet vil utgjøre en
sentral del av evalueringen som vil bestå av fors-
kningsoppdrag og dialogmøter. Det skal også oppret-
tes et panel som skal komme med innspill til arbeidet.
En oppsummerende rapport skal være klar innen
mars 2012. Jeg ser fram til denne rapporten som vil
gi oss et mye bedre grunnlag enn vi har i dag for å
vurdere behovet for endringer med hensyn til hvem
som har ansvaret, slik at barnevernet kan gjøres bedre
i stand til å møte de utfordringene vi står overfor.
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SPØRSMÅL NR. 1330

Innlevert 2. juni 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim
Besvart 11. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«I enkelte kommunar som ikkje har innført eige-

domsskatt er det praksis i Sogn og Fjordane å ikkje
tildele skjønsmidlar til desse, med grunngjeving frå
fylkesmannen at dersom kommunane ikkje nyttiggjer
seg av alle mulige innteningsmetodar får ein ikkje til-
delt skjønsmidlar.

Er det utgått eit direktiv frå regjeringa til fylkes-
mennene som pålegg desse å ikkje tildele skjønsmid-
lar til kommunar som ikkje har innført eigedoms-
skatt?»

GRUNNGJEVING:
Grunnen til at spørsmålet vert stilt er at kommu-

nalministeren i spørjetimen i dag svarte at ho ikkje
kunne hugse at det var sendt ut noko slikt påbod frå
Kommunaldepartementet.

Svar:
Eigedomsskatt er ein friviljug skatt. Lokale sty-

resmakter har ansvaret for eigen økonomi, noko som
òg kjem fram av departementet sine retningsliner for
tildeling av skjønsmidlar. For å betre økonomien kan

kommunane både auke inntektene og redusere utgif-
tene. Lokale styresmakter må sjølv avgjere kva for
verkemidlar dei vil bruke for å oppnå økonomisk ba-
lanse og god drift av kommunen. I denne vurderinga
er eigedomsskatt ein mogelegheit som kommunen
kan vurdere på line med andre tiltak.

I samband med skjønstildelinga skal fylkesmen-
nene gjere ei total vurdering av økonomien i kommu-
nane. Retningslinene for skjønstildelinga har i mange
år inneheldt  formuleringar om at fylkesmennene
m.a. må vurdere i kva grad kommunane utnytter inn-
tektsgrunnlaget sitt. I departementet sine retningsli-
ner for skjønstildelinga for 2010 står det at fylkes-
mennene bør vere varsame med å tildele skjønsmid-
lar til kommunar som ikkje utnyttar sitt eige inntekts-
grunnlag, eller som set seg mot å gjennomføre for-
svarlege utgiftsreduserande tiltak. Fylkesmennene
skal leggje til grunn at det er opp til kvart kommune-
styre sjølv å prioritere auka inntekter eller reduserte
utgifter, samt kva for inntektskjelder som bør aukast
eller kva for utgiftsområde som bør reduserast. Ret-
ningslinene på det punktet er ikkje endra i høve til
retningslinene frå 2009.

SPØRSMÅL NR. 1331

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 15. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Fysikalsk Institutt ved HSR måtte stenge dørene

denne uken. Dette rammer over 1000 mennesker med
ulike behov for bassengtrening, behandling, veiled-
ning og andre fysioterapitjenester. Et unikt og sær-
skilt samarbeid mellom Haugesund kommune og
HSR er blitt stoppet av helsemyndighetene. Tiltaket
er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjo-
ner, slik også forrige helseminister Bjarne Håkon
Hanssen påpekte ved sitt besøk på HSR.

Hva vil statsråden gjøre for at dette særskilte
samarbeidet kan fortsette?»

BEGRUNNELSE:
Kommunen har hittil betalt Haugesunds Sanitets-

forenings Revmatismesykehus driftstilskudd tilsva-
rende en fysioterapihjemmel. I tillegg har HSR mot-
tatt direkte refusjon fra HELFO. Altså et genuint og
spennende samarbeid mellom stat og kommune, ab-
solutt i tråd med en fremtidig samhandlingsreform. I
det minste bør dette kunne få status som et prosjekt
videre som kan evalueres i tråd med andre samar-
beidsprosjekter. 

Over 1000 brukere rammes nå. Instituttet har i til-
legg hatt ca 10 000 konsultasjoner årlig. Mange bru-
kere sier at uten dette tilbudet, vil de komme til å bli
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sykemeldte, få mer smerter, i verste fall ser mange
for seg at de vil kunne bli uføre. Samfunnsøkonomisk
vil dette få større økonomiske konsekvenser enn opp-
rettholdelse av tilbudet, etter min mening.

Svar:
Fysioterapitilbudet ved Haugesund Sanitetsfore-

nings Revmatismesykehus (HSR) har, slik jeg for-
står, vært et faglig godt tilbud for kroniske pasient-
grupper i Haugesundsområdet. Tilbudet har vært ba-
sert på et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten og er således i tråd med
samhandlingsreformens intensjoner. Likevel har
HSR valgt å avvikle det fysikalske instituttet, lokali-
sert til sykehusets lokaler, fra 1. juni 2010. Bakgrun-
nen er at Haugesund kommune har sagt opp en kom-
munal driftsavtale for privat fysioterapitjeneste, og
HELFO Region Vest har sagt opp en uformell opp-
gjørsavtale med sykehuset. Både den kommunale
driftsavtalen og den uformelle avtalen med HELFO
har vært i strid med gjeldende avtaleverk for privat
fysioterapipraksis. Jeg er derfor tilfreds med at disse
avtalene nå avvikles. 

Alle kommuner har et ”sørge for”-ansvar for fy-
sioterapitjenester til egen kommunes innbyggere
hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Kommunen
kan ansette fysioterapeuter på fast lønn eller inngå
avtale med private fysioterapeuter for å ivareta dette
ansvaret. Den praksis som har vært drevet ved HSR,
har blitt drevet og finansiert med bakgrunn i et kom-
munalt driftstilskudd for fysioterapi, og må dermed
anses som i hovedsak et kommunehelsetjenestetiltak.
Etter regelverket skal slike kommunale driftstilskudd
være knyttet til enkeltpersoner (fysioterapeuter).
Kommunen står fritt til å inngå en eller flere driftsav-
taler med en eller flere fysioterapeuter som kan drive

privat praksis i lokaler ved HSR, forutsatt at HSR er
interessert i å leie ut lokalene. Driftsavtalene må være
knyttet til enkeltpersoner og ikke til sykehuset. Alter-
nativt kan flere kommuner spleise på disse driftstil-
skuddene. KS har oppfordret kommuner til å gå
sammen om å finansiere driftstilskudd til fysiotera-
peuter der hvor det er innbyggere fra flere kommuner
som nyter godt av tilbudet. 

Det samarbeidet som til nå har eksistert mellom
Haugesund kommune og HSR, er det etter min me-
ning både ønskelig og mulig å videreutvikle ved å
etablere ordninger i tråd med dagens regel- og avta-
leverk. På den måten kan tilbudet til pasientene vide-
reføres. En mulig modell er et ”spleiselag” mellom
Haugesund og andre kommuner om finansiering av
en eller flere driftsavtaler for fysioterapeuter, slik KS
anbefaler. Gjennom fortsatt samarbeid med spesia-
listhelsetjenesten ved HSR kan virksomheten lokali-
seres til sykehuset dersom dette er ønskelig. Til hver
driftsavtale vil det kunne knyttes en direkteoppgjørs-
avtale med HELFO.

Denne saken har skapt mye uro lokalt. Det er be-
klagelig siden saken i utgangspunktet innebærer en
opprydding for å sikre at ordninger er i tråd med et re-
gel- og avtaleverk som har som formål å gi brukerne
en god helsetjeneste innenfor trygge rammer. Det er
kommunens ansvar å sørge for fysioterapitjenester til
innbyggerne. Kommunene har frihet til å velge hvor-
dan de vil ivareta ansvaret. Jeg kan derfor ikke invol-
vere meg i hvordan Haugesund kommune, eller om-
kringliggende kommuner, organiserer sin fysiotera-
pitjeneste. Jeg håper imidlertid at aktørene lokalt fin-
ner frem til gode samarbeidsløsninger innenfor da-
gens regelverk som gjør at pasientene får et minst
like godt tilbud som før.
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SPØRSMÅL NR. 1332

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie
Besvart 10. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at UDI kla-

rer å opprettholde sin serviceerklæring angående
saksbehandlingstider for søkere om midlertidig opp-
holdstillatelse for arbeidsinnvandrere fra tredje-
land?»

BEGRUNNELSE:
På vegne av og etter fullmakt fra 30 internasjo-

nalt orienterte bedrifter på Vestlandet har Relocati-
on.no AS henvendt seg 3. mai 2010 til UDI angående
et økende problem med for lang behandlingstid for
søknader om midlertidig arbeidstillatelse for arbeids-
innvandrere fra tredjeland ved SUA i Oslo og Stavan-
ger. I UDIs serviceerklæring står det at det skal være
5 dagers behandlingstid på kurante saker, mens disse
bedriftene opplever nå at det tar minimum 1 måned
fra søknaden er levert hos SUA for UDIs vedtaksbrev
er mottatt pr. post. Opplysningstjenesten hos UDI har
også opplyst Relocation.no AS at de må forvente opp
til 2 måneders ventetid på saker levert før påskeferi-
en. 

Dette er en saksbehandlingstid som rammer
norsk næringsliv og muligheten for å lokalisere pro-
sjektarbeid i internasjonale bedrifter i Norge. 

I henvendelsen skisseres tre mulige løsninger på
problemet; 1. bedre ressurssituasjon ved SUA-Politi-
distriktene for å få en raskere saksbehandling, 2.
Åpne for at tredjelandsborgere kan starte arbeid etter
at søknad er levert hos SUA, 3. at UDIs vedtak blir
sendt til søker/fullmektig per e-post umiddelbart etter
vedtak er gjort.

Svar:
Jeg er i likhet med representanten opptatt av at

søknader fra arbeidstakere behandles raskest mulig
for å sikre at norsk næringsliv får den arbeidskraften
det er behov for. 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere be-
tjener EØS-borgere og andre lands borgere som sø-
ker tillatelse som faglært, og familiemedlemmer av
arbeidsinnvandrere i begge disse kategoriene. For
saksbehandling i løpet av fem virkedager i Service-

senteret er det en forutsetning at sakene er fullstendig
opplyste og oppfyller lovbestemte krav. Hvis dette
ikke er tilfelle, vil saksbehandlingen ta lengre tid. 

Servicesentrene har ikke kompetanse til å avgjø-
re søknader fra spesialister, men sjekker at nødven-
dig informasjon og dokumentasjon foreligger og sen-
der sakene til UDI for vedtak. Sakene er høyt priori-
terte i UDI og innvilges raskt hvis de er kurante. UDI
har imidlertid ikke krav til fem dagers saksbehand-
lingstid slik Servicesentrene har. Det arbeides med
innføringen av et nytt elektronisk saksbehandlings-
system, og når dette er på plass i UDI, er forutsetnin-
gen at alle arbeidssaker med fullstendig utfylte søk-
nader med påkrevet dokumentasjon skal behandles
innen fire uker. På vei til dette målet er det for 2010
satt et saksbehandlingsmål på åtte uker for arbeidssa-
ker generelt. 

Direktoratet har innført rutiner for å overholde
dette, men noen saker der det er behov for å innhente
ytterligere informasjon før saken kan behandles kan
likevel ta lengre tid å behandle, jf. at UDI også skal
bidra til å forhindre sosial dumping. Det kan altså
være faktorer utenfor UDIs kontroll som bidrar til
lengre saksbehandlingstid enn det som er ønskelig.
Ettersom saksbehandlingstiden har økt noe den siste
tiden, setter UDI inn ekstra ressurser fram mot og
gjennom sommeren for å håndtere sakene så raskt og
effektivt som mulig. 

For utenlandske faglærte og spesialister viser jeg
for øvrig til endring i den nye utlendingsforskriften
som trådte i kraft fra 1.1.2010,som gir smidigere ord-
ninger for arbeidsgivere til å rekruttere nødvendig ar-
beidskraft på en hurtig måte. Ordningen går ut på at
arbeidsgiver kan la arbeidstaker starte opp arbeidet
før tillatelsen foreligger, altså mens UDI behandler
søknaden. Arbeidsgiver har da ansvaret for at ar-
beidstakeren fyller vilkårene for tillatelsen, jf. utlen-
dingsforskriften § 6-8.  

UDI har over lengre tid hatt et samarbeid med ar-
beidsgivere som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft
for å øke deres kompetanse med hensyn til hva som
er nødvendig av dokumentasjon m.m. slik at søkna-
dene som leveres er fullstendige og dermed kurante.
UDI vil fortsette med dette arbeidet også fremover.
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SPØRSMÅL NR. 1333

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 10. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Når har regjeringen til hensikt å få ratifisert Eu-

roparådets konvensjon til beskyttelse av barn mot
seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep (CETS No
201)?»

BEGRUNNELSE:
Europarådets konvensjon fra 2007 som har som

tittel "Protection of Children Against Sexual Exploi-
tation and Sexual Abuse" (CETS No. 201) pålegger
medlemslandene til å implementere i sitt nasjonale
lovverk å sørge for at personer som gjennom sitt yrke
har kontakt med barn ikke skal være dømt for seksu-
elle overgrep eller utnyttelse av barn.

Ifølge opplysninger fra Europarådet kreves det at
minst fem land skal ha ratifisert konvensjonen før
den trer i kraft og så langt har bare Albania, Danmark
og Hellas ratifisert konvensjonen.

Europarådets parlamentarikerforsamling oppfor-
drer alle medlemsland til å ratifisere konvensjonen.

Svar:
Norsk rett er i hovedsak i overensstemmelse med

konvensjonens forpliktelser. Gjennomføringen av
konvensjonen vil likevel kreve enkelte mindre tilpas-
ninger, for eksempel justeringer i utformingen av be-
stemmelsene om seksuallovbrudd og jurisdiksjons-
bestemmelsen. Dette ble vurdert under arbeidet med
straffeloven 2005. Kapitlet om seksuallovbrudd i
straffeloven 2005 er utformet slik at forpliktelsene på
den materielle strafferettens område vil være oppfylt
så snart straffeloven 2005 trer i kraft, jf. Ot.prp. nr.22
(2008-2009) side 208. 

Konvensjonens krav til etterforskning, straffefor-
følgning og prosessuelt regelverk ble vurdert i Ot.
prp. nr. 11 (2007-2008) om lov om endringer i straf-
feprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede
og etterlatte), og krever ikke ytterligere lovendringer.
Det kan ikke imidlertid ikke utelukkes at det kan det
være behov for enkelte lovendringer på områder som
faller inn under andre departementers ansvarsområ-
der. Dette vil bli avklart før konvensjonen fremleg-
ges for Stortinget for samtykke til ratifikasjon. 

I utgangspunktet tas det sikte på å fremme en pro-
posisjon for Stortinget for samtykke til ratifikasjon så
snart straffeloven 2005 trer i kraft. Ikrafttredelse av
straffeloven 2005 vil bli bestemt gjennom et eget lov-
vedtak, ettersom det er behov for omfattende økono-
miske og administrative forberedelser før loven kan
settes i kraft. Dersom ikrafttredelse av straffeloven
2005 av disse grunner drar ut i tid, vil jeg vurdere å
foreslå de nødvendige lovendringer i straffeloven
1902, slik at norsk ratifikasjon av konvensjonen ikke
forsinkes unødig.

Representanten viser til artikkel 5 nr. 3 som på-
legger partene ved lovgivning eller andre tiltak å si-
kre, i samsvar med intern rett, at vilkårene for tiltre-
delse til yrker som innebærer regelmessig kontakt
med barn utelukker kandidater som er domfelt for
seksuell utnyttelse eller misbruk av barn. I praksis
innebærer dette krav til vandelskontroll ved ansettel-
se i slike yrker. Det er opp til intern rett å definere
nærmere hvilke yrkesgrupper som omfattes. I den
forklarende rapporten til konvensjonen er det vist til
at henvisningen til intern rett også gir partene rom til
å gjennomføre forpliktelsen på en måte som er foren-
lig med andre interne bestemmelser om for eksempel
rehabilitering og reintegrering av lovbrytere. Kon-
vensjonsforpliktelsen er heller ikke til hinder for in-
terne regler om at enkelte lovbrudd etter en viss tid
ikke lenger vil vises ved utskrift fra strafferegisteret.
Etter norsk rett er det krav til politiattest ved ansettel-
se i flere yrker som innebærer regelmessig kontakt
med barn. Dette gjelder for alle som skal jobbe i bar-
nehage og skole (se blant annet barnehageloven § 19
og opplæringslova § 10-9). I tillegg har frivillige or-
ganisasjoner anledning til å be om politiattest for per-
soner som lønnet eller ulønnet utfører eller skal utfø-
re oppgaver for organisasjonen som innebærer et til-
lits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
personer med utviklingshemming, for eksempel tre-
nere (se strafferegistreringsforskriften § 12 første
ledd nr. 4 bokstav p). Krav om politiattest er blant an-
net vedtatt av Norges idrettsforbund. Norsk rett til-
fredsstiller således konvensjonens krav på dette
punkt.
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SPØRSMÅL NR. 1334

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 23. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Rotet rundt tildeling av laksekonsesjoner i

Nordland etter siste tildelingsrunde fortsetter. I to an-
kerunder har Fiskeridirektoratet overprøvd Nordland
Fylkeskommunes tildeling. Her fratar direktoratet
konsesjoner som er tildelt for heller i siste runde å til-
dele en av konsesjonene til et selskap hvor fiskerimi-
nisteren sitter som en av eierne. 

Vil statsråden sørge for å løse opp i floken ved at
det tildeles ekstra konsesjoner, slik at ingen av de til-
delte konsesjonene i den lange saksbehandlingspro-
sessen, inndras?»

BEGRUNNELSE:
Nordland er i dag Norges største produsent av

oppdrettslaks. Fylkets lange kyst er meget velegnet
for oppdrettsvirksomhet. Dagens markedssituasjon
for oppdrettslaks er meget god, slik at en tildeling av
et fåtall ekstra konsesjoner til Nordland på svært
mange måter vil virke positivt. Samtidig som det kan
løse opp i det kaos som har oppstått rundt tildelingen
av konsesjoner i Nordland etter siste tildelingsrunde.
Eksempelvis vil staten kunne unngå rettsoppgjør som
følge av konsesjonsrotet i Nordland. Løsningen bør

være at de konsesjoner som Nordland Fylkeskommu-
ne og Fiskeridirektoratet gjennom prosessen har til-
delt beholdes av mottakerne og at ingen konsesjoner
inndras.

Svar:
Innledningsvis vil jeg opplyse om at statsråd Lis-

beth Berg-Hansen har vurdert det slik at hun er så nær
grensen til inhabilitet i spørsmålet om tildeling av yt-
terligere tillatelser knyttet til tildelingsrunden 2009 at
jeg, i tråd med Kgl. Res, 26. november 2009, behand-
ler dette spørsmålet, herunder dette spørsmålet til
skriftlig besvarelse fra Stortinget, som settestatsråd.
(Statsråd T. Giske).

Fiskeri- og kystdepartementet har mottatt flere
henvendelser med liknende anmodning som den re-
presentanten kommer med.

Jeg vil kort bemerke at søkere som fikk tilsagn
om tillatelse i 2009, har vært gjort kjent med at klage-
behandlingen kan medføre omfordeling av tillatelse-
ne. Dette er det også tatt forbehold om i tilsagnsbre-
vene. Saken er imidlertid til behandling i departe-
mentet, og jeg har på nåværende tidspunkt ikke tatt
stilling til om det skal tildeles nye tillatelser.

SPØRSMÅL NR. 1335

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 10. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«KRDs satsing på prosjektet Bolyst skaper et

stort engasjement og viser stor lokal vilje til selv å ta
ansvar for egen fremtid. Utsira kommune bør være i
en særstilling i forbindelse med Bolyst og har
sammen med øya Røvær i Haugesund kommune,
sammen med Haugaland Vekst, sendt inn en svært
interessant søknad. De fokuserer på at småsamfunn
har utfordringer med å ha ledige prøveboliger som
folk kan leie for å teste ut om de vil flytte permanent.

Er statsråden enig at dette er en god søknad som
bør innvilges?»

BEGRUNNELSE:
Erfaringer fra eksisterende pilotprosjekt viser at

det er mulig å tiltrekke seg folk for å bo, men vanske-
lig å finne boliger.

Den viktigste erfaringen så langt med arbeidet i
Småsamfunnsprosjektet Utsira og Røvær, er man-
glende boligutvikling. Dette bremser alle prosesser i
lokalstedsutvikling. Når de gamle dør, blir de fleste
boligene værende i familien/slekt som feriebolig.
Dette fører til vedvarende boligmangel i eksisterende
boligmassen.

Ettersom ingen bygger boliger for folk som kan-
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skje skal flytte i fremtiden, så kommer slike samfunn
i en ond sirkel. Prosjektet med prøveboliger er derfor
nyskapende og et spennende virkemiddel som senere
kan utvides til andre småsamfunn.

Prosjektet er støttet av kommunene i regionen i
regi av det interkommunale selskapet Haugaland
vekst hvor også Rogaland fylkeskommune er inne på
eiersiden.

Svar:
KRD har mottatt svært mange søknader i forbin-

delse med utlysningen av Bolystmidler. Dette viser,
som representanten Kambe også understreker, at det er
et stort lokalt engasjement for å utvikle de mange ulike
lokalsamfunnene i Distrikts-Norge. Departementet har
mottatt nærmere 200 søknader, og det er søkt om mid-
ler som langt overstiger de økonomiske ramme som er
tilgjengelige i Bolystsatsingen for 2010.

Vi ser at det er mange lokalsamfunn og kommu-
ner som er opptatte av utfordringer knyttet til et godt
boligtilbud i distriktsområder. Dette avspeiles i flere
av søknadene i Bolystsatsingen. Utfordringene knyt-
tet til boligtilbud i distriktsområder er sammensatt,
Det er satt i gang et utredningsarbeid for å vurdere
hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å få et mer
variert og fleksibelt boligtilbud i distriktsområder.
Dette er derfor et tema som Kommunal- og regional-
departementet vil komme tilbake til på et senere tids-
punkt.

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider
nå intensivt for å behandle alle Bolystsøknadene på
en grundig og god måte, og tar sikte på å offentliggjø-
re hvilke prosjekter som får støtte i midten av juni.
Før den tid kan jeg ikke gi en mer konkret tilbakemel-
ding på søknaden fra Utsira og Røvær.

SPØRSMÅL NR. 1336

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 10. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I Haugesunds Avis 3. juni kan vi lese om Fyl-

kesmannens avslag på en privat grunneiers ønske om
naust på gården sin. Dette til tross for at kommunen
to ganger har sagt ja til søknaden. Grunnet sviktende
helse må gården selges, men han ønsker å beholde en
tomt til naust. Det påstås at Fylkesmannen bruker uli-
ke argumenter og at begrunnelsen tyder på minimal
kunnskap om området. Flere grunneiere rapporterer
om det samme over hele landet.

Mener statsråden at saksbehandlere bør være på
befaring og har de for dårlig planverktøy?»

Svar:
Representant Arve Kambe stiller spørsmål om

saksbehandlere bør være på befaring i plan- og dis-
pensasjonssaker og om de har for dårlig planverktøy.
Han viser til oppslag i Haugesunds Avis 3. juni, an-
gående fylkesmannens avslag og fraråding i to dis-
pensasjonssaker om naust.

Det er kommunen som i første omgang har an-
svaret for arealforvaltning og planlegging innen sitt
område, innenfor nasjonale rammer og mål. Strand-

sonen er av nasjonal betydning, og det er derfor inn-
ført et generelt byggeforbud langs sjøen. Dispensa-
sjon kan likevel gis fra alle planer etter loven, og
myndigheten til å gi dispensasjon er tillagt kommu-
nen. I den enkelte sak må det foretas en konkret vur-
dering av de faktiske forhold i saken. 

Jeg mener det generelt sett er riktig å føre en re-
striktiv linje med hensyn til å gi dispensasjon fra pla-
ner. Arealplanene er blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være kurant
å fravike en plan. Ut fra hensyn til offentlighet, sam-
råd og medvirkning i planprosessen er det viktig at
endringer i planer i hovedsak ikke skjer ved dispen-
sasjon, men behandles etter regler som er fastlagt for
endring av planer. Fylkesmannen opplyser også at
kommunen har en kommuneplan, der det er avsatt til-
strekkelig areal til naust. 

Ved behandling av dispensasjonssaker skal kom-
munen varsle fylkeskommunen og statlige fagmyn-
digheter hvis saksområde blir direkte berørt. Det bør
normalt ikke gis dispensasjon dersom fylkeskommu-
nen eller statlig fagmyndighet uttrykkelig går imot at
dispensasjon gis. Det har i praksis vært lagt til grunn
at det ikke foreligger grunnlag for å dispensere i strid
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med uttalelse fra statlig fagmyndighet eller fylkes-
kommunen. 

Det vil være svært ressurskrevende å foreta befa-
ring i alle saker. I henhold til forvaltningsloven skal
saker være så godt opplyst som mulig før vedtak fat-

tes. Fylkesmannen har etter det opplyste til departe-
mentet uttalt seg til sakene på bakgrunn av detaljerte
flyfoto/skråfoto, bilder og egen lokal kjennskap til
området. Jeg mener dette, etter en konkret vurdering,
kan være tilstrekkelig til å opplyse saken.

SPØRSMÅL NR. 1337

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Anders B. Werp
Besvart 11. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Ser justisministeren behov for endringer i gjel-

dende struktur for førsteinstansdomstolene, og hvilke
kriterier skal vektlegges dersom det er behov for end-
ringer i strukturen?»

BEGRUNNELSE:
I 2001 vedtok Stortinget en strukturreform for

landets tingretter. Strukturen for førsteinstansdom-
stolene er en av faktorene som har betydning for
domstolenes effektivitet og kvalitet. Det er viktig at
strukturen er tilpasset demografi, geografi og saks-
mengde/sakstype ved den enkelte tingrett. Det vises
til brev fra Domstoladministrasjonen av 12.03.10
vedrørende evaluering av eventuelt nye strukturend-
ringer.

Svar:
Dagens domstolsstruktur ble fastsatt av Stortin-

get under behandlingen av St.meld. nr. 23 (2000-
2001), da det ble vedtatt å redusere antall førstein-
stansdomstoler fra 92 til 66. Stortinget har senere
gjort enkelte endringer i den strukturen som ble ved-
tatt, men antallet førsteinstansdomstoler skal fortsatt
være 66. 

Domstolenes arbeidsoppgaver har endret seg
mye siden arbeidet med strukturreformen pågikk,

blant annet gjennom overføringen av tinglysingen til
Statens Kartverk og en retts- og samfunnsutvikling
som har medført at det stilles stadig større krav til
dommeres kompetanse. Når den siste vedtatte struk-
turendringen snart gjennomføres ved sammenslåin-
gen av Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett, er
det derfor naturlig at det foretas en evaluering av re-
formen. En slik evaluering er også forutsatt i St. prp.
1 (2006-07), hvor Regjeringen varslet følgende:

”Etter at strukturendringene er sluttført bør det
gjennomføres en evaluering av reformen og en vurde-
ring av behovet og kriteriene for fremtidige struktur-
endringer. Det vil ikke bli fremmet forslag om ytterli-
gere strukturendringer før den pågående reformen er
gjennomført.”

Dette er bakgrunnen for at Domstoladministra-
sjonen på eget initiativ og i samråd med Justisdepar-
tementet har satt i gang en evaluering av de gjennom-
førte strukturendringene. Jeg vil naturligvis avvente
Domstoladministrasjonens arbeid før jeg vurderer
behovet for et videre strukturarbeid, og eventuelt tar
stilling til hvilken prosess arbeidet skal ha, og til hvil-
ke kriterier som skal legges vektlegges. Et eventuelt
videre strukturarbeid vil ha som formål å danne et be-
slutningsgrunnlag for Regjeringen, når vi eventuelt
skal ta stilling til om det skal fremmes nye forslag om
strukturendringer for behandling i Stortinget.
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SPØRSMÅL NR. 1338

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Dag Ole Teigen
Besvart 8. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hva er statsrådens vurdering av konsekvensene

av å utsette ikrafttredelsesdatoen for CO2-avgiften på
mineralske produkter til 1. september, og når forven-
tes det at spørsmålet om fritak for innenlands skips-
fart finner sin løsning?»

BEGRUNNELSE:
Regjeringen har i Prop. 126 LS foreslått en CO2-

avgift på mineralske produkter med ikrafttredelses-
dato 1. juli. Om ESA godkjenner det, vil innenlands
skipsfart få fritak for CO2-avgiften. Ifølge Norsk
energigassforening vil ikrafttredelsesdatoen for av-
giften være praktisk krevende: RNB vedtas 18. juni,
deretter må forskriften om innkrevingen bli ferdig,
før det skal avklares hvor mye hver enkelt bruker skal
betale.

Svar:
Jeg viser til Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar

i skatte- og avgiftsregla mv., der det foreslås å innfø-
re CO2-avgift på naturgass og LPG fra 1. juli 2010. I
proposisjonen ble det lagt til grunn at det skal innfø-
res avgiftsfritak for gass til innenriks sjøfart dersom
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke har innvendin-
ger. 

Spørsmålet om avgiftsfritak er tatt opp med ESA
via Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet. På bakgrunn av drøftelsene legger jeg til
grunn at ESA ikke har innvendinger mot avgiftsfrita-
ket for innenriks sjøfart. For ordens skyld vil jeg like-
vel påpeke at det er Norge som har ansvaret for at vil-
kårene for avgiftsfritak er oppfylt ved bruk av grup-
peunntaksforordningen, jf. omtale i Prop. 126 LS
(2009-2010). 

På grunn av usikkerheten mht ESAs syn på av-
giftsfritaket, ble forslag til avgiftsvedtak utformet
som en fullmakt for departementet til å iverksette fri-
taket, se II.  Denne fullmakten er det nå ikke behov
for. Et avgiftsvedtak hvor fritaket innarbeides samti-
dig med avgiftens iverksettelse, kan utformes som
nevnt nedenfor.   

I Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte-
og avgiftsregla ble det foreslått å innføre avgiften fra
1. juli 2010. På bakgrunn av henvendelser fra bran-
sjen om at det vil bli krevende å innføre avgiften al-
lerede fra 1. juli, kan innføring av avgiften utsettes til
1. september 2010, se utkast til avgiftsvedtak neden-

for. På årsbasis er CO2-avgiften på gass anslått å gi
staten inntekter på 55 mill. kroner. En utsettelse av
avgiften i to måneder til 1. september vil gi et påløpt
og bokført provenytap på 9 mill. kroner i 2010.

”Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer
i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-av-
gift på mineralske produkter for budsjetterminen
2010: 

§ 1 skal lyde: 
Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19.

mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av følgende mineralske produkter med følgende be-
løp: 
a) Mineralolje: kr 0,58 per liter. For mineralolje til

innenriks luftfart skal det betales avgift med kr
0,68 per liter. For mineralolje til treforedlingsin-
dustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det
betales avgift med kr 0,30 per liter.  

b) Bensin: kr 0,86 per liter.
c) Naturgass: kr 0,43 per Sm3.
d) LPG: kr 0,65 per kg. 

Det skal betales avgift med kr 0,05 per Sm3 natur-
gass og kr 0 per kg LPG for naturgass og LPG som le-
veres til 
1. industri og bergverk som benyttes i forbindelse

med selve produksjonsprosessen, 
2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimak-

voteloven. 
Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til

anvendelse for naturgass og LPG. 
Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-

tes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for

CO2-avgift på naturgass og LPG til
a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgis-

ke og mineralogiske prosesser,
b) veksthusnæringen,
c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,
d) skip i utenriks fart,
e) fly i utenriks fart,
f) fiske og fangst i fjerne farvann,
g) fiske og fangst i nære farvann, 
h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart. 

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for av-
gift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldende § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:
Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5

nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller
lengre tid.

Gjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II oppheves.”
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SPØRSMÅL NR. 1339

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Tone Liljeroth
Besvart 11. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å sikre fullfinan-

siering av barnehagesektoren basert på antall barn
med barnehageplass i de respektive kommunene uten
at dette rammer satsningen på ikke-kommunale bar-
nehager, og ser statsråden at kommunale rammetil-
skudd til barnehagene er problematisk i et samfunn
hvor innbyggere beveger seg på tvers av kommune-
grenser i forbindelse med bl.a. jobb?»

BEGRUNNELSE:
Regjeringen legger nå opp til et system med kom-

munal rammefinansiering av barnehagesektoren.
Dette innebærer at barnehager får tilskudd basert på
antall barn i kommunen som forventes å behøve
plass. Dette står i kontrast til systemet med økono-
misk dekning for barnehagene basert på antall barn
som faktisk har plass. En omleggelse, slik den regje-
ringen nå legger opp til, medfører utfordringer for
kommune-Norge. Ikke-kommunale barnehager, som
er et meget viktig redskap i arbeidet for full barneha-
gedekning med god kvalitet, er ikke bundet av sam-
ordnende barnehageopptak i kommunene. Av den
grunn vil disse i mange kommuner med arbeidskraft
fra nabokommuner, som f.eks. Skedsmo kommune i
Akershus, være gode alternativer for pendlere som
ønsker barnehageplass nær arbeidsstedet sitt. Der det
tidligere har blitt gitt tilskudd for disse barna, vil dis-
se nå komme i tillegg til den kommunale rammetilde-
lingen uten at kommunen eller barnehagen får betalt.
Dette kommer av at barnets bostedskommune ikke
vil være pliktig å kompensere økonomisk for barne-
hageplassen i den kommunen barnehagen ligger.
Spørsmålsstilleren frykter at dette på sikt kan utgjøre
en trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, siden
regjeringen nå legger opp til at kommunene ikke får
dekket de faktiske kostnadene forbundet med antall
barn som faktisk har plass.

Svar:
Rammefinansiering vil gi kommunene bedre mu-

lighet til å kunne tilpasse barnehagetilbudet i tråd
med lokale forhold og brukernes behov. Det finansi-
elle ansvarsprinsipp tilsier at det forvaltningsnivået

som har det praktiske ansvaret også bør ha det finan-
sielle ansvaret.

I inntektssystemet vil barnehagemidlene bli for-
delt etter en delkostnadsnøkkel som består av objek-
tive kriterier, dvs. kriterier som kommunen ikke kan
påvirke. Kriteriene er bestemt ut fra statistiske analy-
ser av hva som forklarer hvorfor kostnadene og etter-
spørselen etter barnehageplasser varierer mellom
kommunene. I dag fordeles de øremerkede tilskudde-
ne i stor grad ut fra det faktiske antall barn og opp-
holdstid i barnehage. Dette er kriterier som ikke opp-
fyller inntektssystemets krav til objektivitet, og som
det derfor ikke er mulig å benytte som kriterier i en
delkostnadsnøkkel.

Innlemming av de øremerkede tilskuddene til
barnehager i rammetilskuddet vil gi fordelingsvirk-
ninger mellom kommunene. Noen kommuner vil få
mer enn de får i dag til barnehager, mens andre vil få
mindre. Dette er uunngåelig når man gjør en så stor
omlegging. Det er heller ikke slik at dagens fordeling
av tilskudd til barnehager er en optimal fordeling.

I henhold til lov 17. juni 2005 nr. 64 om barneha-
ger (barnehageloven) § 12 skal alle godkjente barne-
hager i kommunen samarbeide om opptak av barn.
Det er kommunen som har ansvar for å ta initiativ til
og legge til rette for en samordnet opptaksprosess og
som skal sørge for at opptaket til barnehagene faktisk
blir samordnet. Dette forutsetter et tett samarbeid
mellom kommunen og ikke-kommunale barnehager. 

Barnehagene definerer sin opptakskrets i barne-
hagens vedtekter, jf. barnehageloven § 7. Opptaks-
kretsen kan også omfatte barn utenfor kommune-
grensen. Den samordnede opptaksprosessen skal ta
hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Dette
innebærer blant annet at barnehagens opptakskrets
og opptakskriterier skal respekteres. 

Rett til barnehageplass innenfor kommunegren-
sen innebærer ikke en lovmessig sperre for interkom-
munalt samarbeid om barnehagetilbud. Kommunene
må finne interkommunale løsninger for finansiering
av tilbud med barn fra ulike kommuner. 

Jeg mener at rammefinansiering og reglene om
samordnet opptak vil bidra til fortsatt mangfold i bar-
nehagesektoren også i årene framover.
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SPØRSMÅL NR. 1340

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 16. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Det har i det siste vært oppslag om kvaliteten på

norske kaserner. Mange av dem er så dårlige at sol-
datene får helsemessige plager av å bo der, noe som
er uakseptelt. Tør også minne om at de forholdene
soldatene bor i er en del av grunnlaget for dem når de
skal vurdere videre satsing hos Forsvaret. 

Mener statsråden det er akseptabelt at fengselet i
Halden har en kvalitet som norske soldater bare kan
drømme om og når kan statsråden garantere at samt-
lige kaserner har akseptabel kvalitet?»

Svar:
Forsvarsdepartementet er kjent med at den totale

forlegningsmassen i Forsvaret per i dag er av varier-
ende kvalitet. Hovedandelen av mannskapsforlegnin-
gene krever kun ordinært vedlikehold, mens det i an-
dre tilfeller kreves omfattende oppgradering eller ny-
bygg. Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre kva-
liteten på forlegningene. Byggestart på tidligere god-

kjent prosjekt for ny mannskapsforlegning og messe
på Andøya planlegges høsten 2010 med forventet
ferdigstillelse medio 2011. I løpet av det siste året er
det godkjent oppgraderingsprosjekter relatert til
mannskapsforlegninger for totalt om lag 90 mill. kro-
ner. Dette omfatter oppgradering av en mannskaps-
forlegning i Bodin leir, på Skjold og på Setermoen. I
tillegg har Forsvarsdepartementet godkjent tiltak for
å gjøre kasernene kjønnsnøytrale slik at Forsvaret
kan tilby tilfredsstillende bo- og sanitærforhold for
begge kjønn. Ut over dette er det konkrete planer for
å oppgradere eller bygge nye mannskapsforlegninger
for ca. 400 mill. kroner i perioden 2010-2013. 

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at de
vernepliktige skal ha gode boforhold under første-
gangstjenesten. Ved gjennomføring av nevnte og
planlagte tiltak vil det bli en betydelig forbedring av
boforholdene for vernepliktige mannskaper de kom-
mende år.

SPØRSMÅL NR. 1341

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 11. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statens Vegvesen har sendt ut forslag til nye kri-

terier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser. Der er
kriteriene for at en skal kunne tillate en fartsgrense på
90 km/t så rigide at det i prinsippet vil utelukke denne
fartsgrensen som aktuelt alternativ for svært over-
siktlige og trafikksikre strekninger.

Mener statsråden at det er behov for en generell
senkning av farten på alle strekninger som i dag har
90 km/t dersom de ikke er 4-felts motorveg?»

BEGRUNNELSE:
Trafikksikkerhet er viktig. Ulykker påfører en-

keltmennesker og samfunn store kostnader og lidel-
ser og det må være fokus på å begrense antall og om-
fang. Men vegene er også helt sentrale for verdiska-

ping og pendling. Raskere veger gjør arbeidsmarke-
dene større og bedrer forholdene for næringsvirk-
somhet og verdiskaping. Forskrifter som nærmest ge-
nerelt utelater muligheten for 90 km/t kan derfor gi
store negative virkninger.

I forslaget som er på høring heter det i følge Øst-
lendingen 20.5. bl.a. at

"...fartsgrense 90 km/t er forbeholdt veger med to-
eller tre felt med midtrekkverk. Veger uten midtrekk-
verk med årsdøgnstrafikk over 1500 skal ikke lenger
ha 90-grense".

For et fylke som Hedmark med mye transitt-tra-
fikk, vil slike kriterier minner mer om en generell
nedsettelse av fartsgrensen enn en konkret, strek-
ningsvis vurdering av trafikksikkerhet. Det er flere
strekninger der det vil framstå mer som en menings-



32 Dokument nr. 15:9 – 2009–2010

løs nedsettelse av fartsgrensen enn et trafikksikker-
hetstiltak. Det vil være uheldig.

Svar:
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra

politiet og Statens vegvesen har utarbeidet et forslag
til nye kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgren-
ser mellom 60 km/t og 100 km/t. Fylkeskommunene
har fått oversendt forslaget, med muligheter for å
komme med kommentarer. Deretter vil det bli utar-
beidet et endelig forslag fra Statens vegvesen og po-
litiet, som vil bli oversendt Samferdselsdepartemen-
tet. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til det en-
delige forslaget etter at dette foreligger. 

Jeg er kjent med at det foreløpige forslaget inne-
bærer at 80 km/t beholdes som generell fartsgrense
utenfor tettbygd strøk, men at det vil være enkelte

justeringer i kriteriene for fastsettelse av særskilte
fartsgrenser. Blant annet begrenses muligheten for
særskilt fartsgrense 90 km/t til veger med høy stan-
dard og årsdøgntrafikk lavere enn 1 500 samt til ve-
ger med midtrekkverk eller midtdeler. Totalt for lan-
det innebærer dette at i overkant av 400 km veg som
i dag har fartsgrense 90 km/t, vil få redusert farts-
grense til 80 km/t.

Beregninger viser at forslaget til nye fartsgren-
sekriterier vil medføre at vi kan forvente i størrelses-
orden 10 – 15 færre drepte og hardt skadde per år,
hvorav en årlig reduksjon på om lag tre drepte og
hardt skadde er knyttet til strekninger som får redu-
sert fartsgrense fra 90 km/t til 80 km/t. Samferdsels-
departementet vil i sine vurderinger avveie dette mot
konsekvenser for framkommeligheten for næringsli-
vet og privatpersoner.

SPØRSMÅL NR. 1342

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos
Besvart 10. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«En uførepensjonist med uføregrad 82 % jobb

fikk prolaps og måtte sykemeldes. Etter 5 måneder
føler han seg frisk nok til å vende tilbake til jobb/ufø-
repensjon men får beskjed hos NAV om at han må stå
ut hele sykepengeperioden på 52 uker. Mannen har
jobb å vende tilbake til, men får beskjed av NAV om
at når sykepengeperioden er ute må han igjen vente
ett år før han kan ha inntekt ved siden av uførepensjo-
nen. Da mister han jobben.

Kan dette være riktig fremgangsmåte fra NAVs
side?»

BEGRUNNELSE:
Det er et mål at alle skal utnytte den arbeidsevne/

restarbeidsevne de har. I en situasjon som den som er
beskrevet i spørsmålet virker det som om NAV mot-
arbeider en slik utvikling. Det må være galt at en per-
son som mener seg frisk nok til å gjenoppta en jobb,
stor eller liten, skal tvinges til å gå på sykepenger 7
måneder lenger enn nødvendig. At dette også vil føre
til at arbeidstakeren må vente ett år på nytt før han får
rett til å ha en inntekt på 1G ved siden av uførepen-
sjonen er også helt urimelig. Han må nå over på 100
% uførepensjon fordi arbeidssituasjonen er blitt for
krevende p.g.a. omlegging i firmaet, men kan klare å

jobbe for 1 G. Arbeidsgiveren kan ikke forventes å
skulle holde stillingen åpen og ubesatt i et helt år for
å vente på at NAV skal tillate den uføretrygdede å ha
inntekt. Dette venteåret er jo gjennomført da perso-
nen ble uføretrygdet første gang.

Svar:
For å kunne vurdere dette tilfellet er det nødven-

dig å ta i betraktning følgende opplysninger i begrun-
nelsen for spørsmålet:

Det må være galt at en person som mener seg
frisk nok til å gjenoppta en jobb, stor eller liten, skal
tvinges til å gå på sykepenger 7 måneder lenger enn
nødvendig.  At dette også vil føre til at arbeidstakeren
må vente ett år på nytt før han får rett til å ha en inn-
tekt på 1G ved siden av uførepensjonen er også helt
urimelig.  Han må nå over på 100 % uførepensjon
fordi arbeidssituasjonen er blitt for krevende p.g.a.
omlegging i firmaet, men kan klare å jobbe for 1 G.

Mottaker av en gradert uførepensjon som samti-
dig er sykmeldt i en deltidsstilling kan selvsagt når
som helst gjenoppta sitt arbeid når han føler seg frisk
nok til det. Dersom han ikke er i stand til å gjenoppta
arbeid med samme arbeidstid som tidligere, kan det
være aktuelt med gradert sykmelding.

Det fremgår at denne personen ønsker å bli tilstått
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100 prosent uførepensjon. Det skal da vurderes om
arbeidsevnen (inntektsevnen) er varig nedsatt i større
grad enn tidligere. Først når den sykmeldte ved utlø-
pet av sykepengeperioden ikke har kommet ut i ar-
beid er det aktuelt å vurdere om arbeidsevnen er varig
nedsatt. Det er da en forutsetning for å vurdere for-
høyet uføregrad at det ikke er hensiktsmessig med ar-
beidsrettede tiltak eller ytterligere behandling for å
bedre arbeidsevnen.  Ett år etter at uføregraden er for-
høyet kan mottaker av uførepensjon tjene inntil ett
grunnbeløp (friinntekt) ved siden av en 100 prosent
pensjon uten at pensjonen blir redusert. En person
som mottar en gradert pensjon (for eksempel 50 pro-
sent) kan ha en arbeidsinntekt tilsvarende ett fribeløp
uten at uføregraden skal revurderes, utover den ar-
beidsinntekten vedkommende har knyttet til sitt
eventuelle arbeid (for eksempel 50 prosent stilling). 

Mottakere av uførepensjon som begynner i inn-
tektsgivende arbeid/øker sin arbeidsinnsats kan til-
stås en hvilende pensjonsrett. Dette innebærer at ved-
kommende er garantert å få tilbake uførepensjonen

med samme uføregrad uten nærmere vurdering. Det
inntrer i slike tilfeller ingen ny ventetid for rett til fri-
inntekt ved økning av uføregraden opp til garantigra-
den. Personen i det foreliggende tilfellet har antage-
lig ikke en hvilende pensjonsrett, og vil dermed ha
ventetid for rett til friinntekt etter at uføregraden evt.
blir forhøyet.

Dersom arbeidsinntekten overstiger ett grunnbe-
løp skal uføreytelsen revurderes og all inntekt med-
regnes i vurderingen av en eventuell ny uføregrad. En
liten overskridelse av friinntektsgrensen vil kunne
føre til en samlet inntektsreduksjon.  Insentivene til å
øke inntekten utover friinntektsgrensen er dermed
små. Uførepensjonsutvalget mente prinsipielt at all
arbeidsinntekt bør gi avkorting av uføreytelsen.  Ut-
valget foreslo en forholdsmessig avkorting av uføre-
pensjonen mot arbeidsinntekt med et mindre fribeløp
på 0,2 G. Departementet vil i forbindelse med arbei-
det med ny uførepensjon vurdere spørsmålet om av-
korting av uførepensjon mot arbeidsinntekt og pro-
blemstillinger i tilknytning til dette.

SPØRSMÅL NR. 1343

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 11. juni 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Det kommer stadige signaler fra ulike aktører

innenfor barnevernet om store problemer som følge
av anbudspraksis og innkjøp av plasser fra ideelle or-
ganisasjoner. Nye retningslinjer har lenge blitt vars-
let for anbudspraksis men har ennå ikke kommet, og
dette skaper usikkerhet. 

Hva vil statsråden konkret gjøre for å forhindre at
barnevernstilbud av god kvalitet, som Aglo familie-
senter, legges ned og når vil nye retningslinjer for an-
budspraksis foreligge?»

BEGRUNNELSE:
Ved Aglo Opplæringssenter har familiesenteret

gått til permitteringer, etter at kommuner som hele ti-
den har vært fornøyde velger ikke å bruke institusjo-
nen. Og dette skjer flere steder. Årsaken skal være
signaler fra BUF-etat om at man ikke ønsker å bruke
private institusjoner.

Familiesenteret ved Aglo har bare en midlertidig
godkjenning, fordi man venter på en stadig utsatt
godkjenningsrunde og forespeilet anbudsrunde. Sen-

teret har også fått beskjed om at det skal komme nye
retningslinjer for anbud, uten at så har skjedd. Slike
situasjoner skaper usikkerhet for institusjoner og gjør
det vanskelig å forsvare videre drift og holde på kom-
petansen. Aglo opplæringssenter har styremøte 9. ju-
ni, og må da vurdere tilbudets eksistens.

Svar:
I likhet med stortingsrepresentanten ønsker jeg å

gi private ideelle institusjoner forutsigbare ramme-
vilkår og at de skal prioriteres fremfor kommersielle
institusjoner. Dagens anbudssystem ivaretar dette
hensynet. 

Aglo familiesenter befinner seg i Region Midt-
Norge. Regionen har i dag to familiesentre. Formålet
med sentrene er å styrke foreldreferdighetene til van-
skeligstilte foreldre for å bedre omsorgssituasjonen
til deres barn. Beboerne er plassert etter samtykke og
det forventes at foreldrene ivaretar den daglige om-
sorgen både for seg selv og sine barn. Viktoria fami-
liesenter ble en del av Bufetat ved overdragelse av
statlig barnevern fra Trondheim kommune 1. juli
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2008. Senter for foreldre og barn tiltak i Molde ble
etablert 1. januar 2009. Bufetat har vurdert at de to
sentrene vil dekke behovet i regionen. Regionen har
foretatt noen enkeltplasseringer på Aglo familiesen-
ter når det har vært fullt i egne sentre. Per dags dato
har regionen ledig plass i egne sentre. 

I lov 19. juni 2009 om endringer i barnevernlo-
ven, som trådte i kraft 1. januar i år, ble det bestemt
at sentrene for foreldre og barn skal inntas i lovens
kapittel om institusjoner. Private og kommunale sen-
tre skal etter lovendringen godkjennes av Bufetat og
fylkesmannen skal føre tilsyn med alle sentrene. Ikke
alle forskrifter som i dag gjelder for barneverninstitu-
sjonene passer like godt for sentrene for foreldre og
barn. Det er ikke aktuelt å utøve noen form for tvang
eller annen innskrenkning av beboernes livsutfoldel-
se i slike sentre. Forskriftene om rettigheter og bruk
av tvang under opphold på barneverninstitusjon pas-
ser derfor ikke på sentrene. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har utarbeidet forslag til
forskrifter med et tilpasset regelverk slik at en unngår
reguleringer som kan hindre det mangfold og den
fleksibilitet tiltakene representerer. På bakgrunn av
dette er et forslag til forskrifter til sentre for foreldre
og barn blitt sendt ut på høring. 

Frem til forskriften av sentrene foreligger, finnes
ingen formell godkjenningsordning for sentrene. Det
har imidlertid blitt fastsatt overgangsregler som åp-
ner opp for at private og kommunale sentre anses
som godkjente i sentre som hadde beboere plassert
per 31. desember 2009. Disse sentrene har fått en frist
til 01. desember 2010 for å få behandlet søknad om
godkjenning. 

Jeg mener det er viktig å sikre at samtlige beboe-
re ved sentrene får et faglig godt tilbud, uansett hvil-
ket senter de får tilbud om opphold ved. Utarbeidel-
sen av forskrifter for senter for foreldre og barn er et
konkret tiltak for å kunne sikre god og forsvarlig kva-
litet av foreldre og barntiltak. Region Midt-Norge har
ikke hatt en skriftlig avtale med Aglo Familiesenter
og det vil være opptil region Midt-Norge å vurdere
behovet for anskaffelser utover egne familiesentre
når nye forskrifter foreligger.  

Stortingsrepresentanten opplyser om at det stadig
kommer signaler om store problemer fra ulike aktø-
rer innenfor barnevernet, som følge av anbudspraksis
og innkjøp fra ideelle organisasjoner. Det er i over-
ensstemmelse med sentrale føringer å prioritere kjøp
av plasser fra private ideelle institusjoner fremfor pri-
vate kommersielle institusjoner. Kjøp av plasser fra
private aktører er imidlertid underordnet hensynet til
statens utnyttelse av kapasiteten i egne institusjoner.   

Vi har nå igangsatt en stor evaluering av barne-
vernreformen.  Forholdet mellom offentlige og priva-
te ideelle/kommersielle tilbud er blant temaene i eva-
lueringen. I tillegg har vi igangsatt en gjennomgang
av anbudsordningen.

Jeg regner med at representanten er enig med
meg i at det er barnets beste som skal veie tyngst i alt
barnevernsarbeid. Utarbeidelsen av nye forskrifter
for sentre for foreldre og barn skal sikre god og for-
svarlig kvalitet av sentrenes tilbud. Det er ingen insti-
tusjoner som skal nedlegges på bakgrunn av dette.
Dekningen av foreldre og barntiltak er ivaretatt av re-
gionens tilbud. Jeg har tillitt til at regionkontorets
vurderinger ivaretar det enkelte barns behov.

SPØRSMÅL NR. 1344

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 11. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Er det slik at DN finansierer slike informasjons-

kampanjar, og dersom det er rett, ser statsråden det
uheldige i ein slik konfrontasjonskampanje som kun
styrker motsetningane mellom sjø- og elvefiskere og
havbruksnæringa som bidrar med distriktsarbeids-
plasser og store eksportinntekter til fellesskapet?»

GRUNNGJEVING:
Norske lakseelvers årsmelding for 2009 viser at

dei fekk fleire hundre tusen kr frå DN til ulikt "infor-
masjonsarbeider". Vi kan i dag oppleve at det blir
hengt opp bannere med følgjande påskrift: Lakselusa
dreper villaksen.

I dette ligg det en indirekte anklage mot hav-
bruksnæring som så vidt ein i dag kan fastslå har
gjennomført eit vellykka avlusingsprosjekt Luselaus.
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Svar:
Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad

gi tilskudd over fiskefondet til organisasjoner som ar-
beider for å fremme hensynet til vern og bærekraftig
bruk av vill laksefisk. Tilskudd kan også gis til infor-
masjonsvirksomhet. Direktoratet legger ikke førin-
ger for bruken av slike tilskuddsmidler.

Jeg kan for øvrig ikke se at det er kritikkverdig at
organisasjoner som arbeider for villaksen også bidrar
med informasjon om de alvorlige påvirkningene som
er knyttet til fiskeoppdrett.

SPØRSMÅL NR. 1345

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 10. juni 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Finansministeren uttalte før jul at det ville bli re-

fusjon for moms ved bygging av idrettsanlegg som er
berettiget til spillemidler fra 1. januar 2010 I den for-
bindelse vil jeg stille følgende spørsmål til statsrå-
den.

Vil regjeringen fremme forslag om å bevilge til-
strekkelig med penger til ordningen slik at idrettsla-
gene får refundert 100 % mva., og dermed en forut-
sigbar momsordning, og vil en tillate at idrettslag
også kan søke om frivillig registrering av bygg og an-
legg samtidig for så og kunne velge?»

BEGRUNNELSE:
Finansministeren uttalte følgende til pressen 17.

desember 2009 om refusjonsordningen for moms ved
bygging av idrettsanlegg som er berettiget til spille-
midler gjeldende fra og med 1. januar 2010:

"Ordningen blir en rammestyrt, årlig, men varig
bevilgning til Kulturdepartementet over en egen post.
Den vil omfatte refusjon av moms til idrettslag som
bygger spillemiddelgodkjente anlegg, og Regjeringen
vil fastsette endelig beløp for 2010 i revidert budsjett
til våren. Det er allerede avsatt 50 millioner kroner i
budsjettet for 2010 som en forsikring om at ordningen
starter nå."

Revidert budsjett er nå til behandling i Stortinget
og det er den forbindelse grunn til å nevne at det fore-
slåtte beløpte på 50 millioner kroner er ikke foreslått
justert. Dette kan vel ikke tolkes på noen annen måte
enn at Regjeringen mener at det er tiltrekkelig med 50
millioner kroner for å ivareta refusjonen knyttet til
momsen ved alle de anlegg man anser for å komme
inn under ordningen, eller er det slik at dersom flere
enn forutsatt søker om refusjon så vil det blir mindre
penger enn forutsett for de som søker. Denne usikker-

heten skaper stor usikkerhet og frustrasjon hos en rek-
ke idrettslag. Det finnes med andre ord ingen forut-
sigbarhet i rammebetingelsene og finansieringen. In-
gen vet om det vil være best for dem å søke etter den
nye momskompensasjonsordningen eller frivillig re-
gistrere bygg og anlegg etter merverdiavgiftsloven.

Idrettslagene påpeker at finnes ingen detaljerte
regler for momskompensasjonsordningen, dette selv
om mange idrettslag i hele idretts-Norge allerede er i
ferd med å sluttføre prosjektene sine som kan komme
inn under ordningen. Det er en uholdbar situasjon at
"vanlige" medlemmer i et idrettslag skal ha et så
uforutsigbart beslutningsgrunnlag når det gjelder
merverdiavgiften. Idrettslagene jeg har vært i kontakt
med viser til at det vil ha stor innvirkning i de aller
fleste prosjekter om en får lite eller mye av merverdi-
avgiften refundert. Ett konkret eksempel jeg har fått
informasjon om viser at f.eks. en helt ordinær kunst-
gressbane vil ha en refunderbar merverdiavgift på
mellom 1 - 1,5 millioner kroner. Dette er store beløp
for en frivillig organisasjon og en uholdbar belast-
ning for personer som driver frivillighetsarbeid for
barn og unge dersom de velger den rette ordningen
som gir best uttelling for sitt idrettslag. Problemet er
jo bare det at dette først vil vises i ettertid slik det nå
legges opp til. Det er grunn til å tro, at det på grunn
av den uavklarte situasjonen, så konstrueres det nå
trolig ulike modeller innen frivillig registrering som
ikke er heldige og kanskje heller ikke i henhold til
lovgivers mening.

Svar:
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett

2010 å bevilge 50 mill. kroner til en ny rammestyrt
ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved
bygging av idrettsanlegg. 

Bygging av idrettsanlegg representerer et stort
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økonomisk løft for mange idrettslag. Regjeringens
forslag til ny kompensasjonsordning vil lette finansi-
eringen av slike anleggsinvesteringer og vil stimulere
til en fortsatt bred anleggsutbygging. 

Ordningen vil være søknadsbasert, og det vil bli
gitt kompensasjon innenfor den rammen Stortinget
bevilger hvert år. Idrettslag som er registrert i mer-
verdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag

for sine anleggsinvesteringer vil også kunne søke om
kompensasjon av merverdiavgift i den nye ordnin-
gen. Merverdiavgift som kan fradragsføres i det ordi-
nære avgiftsoppgjøret skal i slike tilfeller ikke inngå
i søknad om kompensasjon. 

Kulturdepartementet vil fastsette bestemmelsene
for den nye ordningen etter at Stortingets budsjett-
vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2010 foreligger.

SPØRSMÅL NR. 1346

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 14. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Etter protester fra enkelte ansatte ved UNN i

Tromsø, valgte sykehuset å si nei til å ta i mot 4 over-
legestillinger opprettet av Forsvarets Sanitet, hvor
målet er å bedre rekrutteringen av leger til Forsvarets
utenlandsoppdrag.

Synes statsråden at det er akseptabelt av Univer-
sitetssykehuset å nekte og ta i mot legestillingene, og
kan statsråden garantere at stillingene blir bemannet
ved sykehuset i Bodø slik at ikke denne viktige res-
sursen flyttes sørover?»

Svar:
Jeg vil først understreke at regjeringen er svært

opptatt av at vi sikrer at våre soldater ute på krevende
og risikofylte oppdrag gis et godt medisinsk tilbud.
Forsvarsdepartementet er derfor tilfreds med at det
nå arbeides med å få på plass en avtale mellom For-

svaret og Nordlandssykehuset HF i Bodø. Avtalen vil
åpne for at det opprettes fire overlegestillinger ved
sykehuset i Bodø. Spesifikt dreier dette seg om to
spesialister i anestesi, og to overleger med spesialise-
ring i kirurgi/ortopedi.

Avtaler av denne karakter er også inngått mellom
Forsvaret og sykehus i Stavanger, Bergen, Oslo og
Trondheim. Avtalene innebærer at legene er ansatt i
Forsvaret og arbeider halve året ved sivile sykehus.
Gjennom disse avtalene får Forsvaret disponere
anestesileger og kirurger til tjeneste i utenlandsope-
rasjoner. Dette er viktige supplement til andre eta-
blerte tiltak som sikrer god legedekning for personell
i Forsvarets utenlandsoperasjoner. Disse avtalene
styrker fagmiljøene ved de aktuelle sykehusene og
etter Forsvarsdepartementets oppfatning dekker de
Forsvarets behov for spesialister tilknyttet sykehuse-
ne i Nord-Norge på en akseptabel måte.
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SPØRSMÅL NR. 1347

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 15. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Hva er forklaringen på at statsråden har forlangt

at Forsvarets stabsskole fjernet en israelsk offiser fra
programmet for et internasjonalt seminar og hva er
departementets generelle syn på at Forsvaret også øn-
sker å trekke lærdom fra krigshandlinger og konflik-
ter Norge tar avstand fra?»

BEGRUNNELSE:
Da Forsvarets stabsskole inviterte til et interna-

sjonalt seminar om spesialoperasjoner, var målet å
lære å forstå dem bedre. Én av dem som skulle delta
var en offiser i det israelske forsvaret som har skrevet
en kritisk analyse av Israels tidligere krigserfaringer.
Den politiske ledelsen har i følge NRK grepet inn
overfor Forsvarets stabsskole og bedt utdanningsin-
stitusjonen om å stryke offiseren fra programmet for-
di hans deltakelse var ”unaturlig” da Norge tok sterk
avstand fra det som skjedde i Libanon i 2006. I etter-
tid opplyser Forsvarsstaben at man har valgt å avlyse
hele seminaret.

Episoden utløser et behov for å få vite om det er
slik at statsråden normalt pleier å styre innholdet i ut-
dannings- og seminarprogrammet ved Forsvarets
stabsskole og om det som har skjedd i denne saken er
uttrykk for en mer prinsipiell linje om at Forsvaret
ikke skal lære av kritiske analyser fra konflikter Nor-
ge har tatt avstand fra eller om det er uttrykk for en
mer spesifikk akademisk boikott av kunnskap fra Is-
rael fra Forsvarsdepartementets side.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. juni

2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn
Høybråten om deltakelse av en israelsk offiser ved
Forsvarets stabsskoles internasjonale konferanse.

La meg innledningsvis si at Forsvarets stabsskole
skal kunne formidle kritisk og uavhengig kunnskap
med faglig tyngde og frihet. Det er en av måtene For-
svaret opprettholder det høye kunnskapsnivået for
offiserene, samtidig som skolen kan bidra med rele-
vant kunnskapsformidling overfor institusjoner og
aktører innenfor nasjonal og internasjonal krisehånd-
tering. Denne friheten må tilpasses at institusjonen er
en del av Forsvaret, den rapporterer til Forsvarssje-
fen, og Forsvarsministeren er konstitusjonelt ansvar-
lig for alt som skjer i Forsvaret. Elevene på stabssko-
len er i hovedsak offiserer ansatt i Forsvaret, og skal
utøve et oppdrag på vegne av staten.

Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet har lø-
pende kontakt med Israel, noe vi har tenkt å fortsette
med. Det bidrar til økt forståelse av en kompleks re-
gion der vi er tungt engasjert, og det er i god norsk
tradisjon å forholde seg til alle parter. Samtidig skjer
denne kontakten innenfor visse overordnede uten-
rikspolitiske rammer, og hvor militært samarbeid er
spesielt sensitivt. Den sittende regjeringen har derfor
i all hovedsak videreført den praksis som allerede var
etablert da vi overtok i 2005, om at potensielt sensitiv
omgang med Israel skal være konsultert med For-
svarsdepartementet. 

Konferansen som Forsvarets stabsskole hadde in-
vitert til skulle fokusere på spesialstyrkenes virksom-
het nasjonalt og internasjonalt, med utgangspunkt i
internasjonal forskning og operative erfaringer. En
oberst i de israelske spesialstyrkene skulle forelese
om Israels erfaringer med krigen i Sør-Libanon, en
militæroperasjon Norge kritiserte sterkt.  Forsvarsde-
partementet vurderte det dit hen at dette, sammen
med muligheten for at hendelsen utenfor Gazastripen
31. mai ble koblet til innholdet i konferansen, kunne
bidra til å trekke fokus vekk fra målsettingen.
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SPØRSMÅL NR. 1348

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 10. juni 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Iran har en utbredt bruk av dødsstraff. Det er

bare kort tid siden landet henrettet 5 dissidenter, av
dem var 4 kurdere. Vedlagt er en liste på 16 kurdere
som alle sitter i iranske fengsler med en dødsdom
hengende over seg. 

Hva vil utenriksministeren gjøre for å øke det in-
ternasjonale presset mot Iran slik at dødsdommene
ikke blir gjennomført?»

BEGRUNNELSE:
1. Habibulla Latifi
2. Zainab Jalalian
3. Hussein KHezri
4. Mustafa Salimi
5. Sherko Muarefi
6. Rashid Akhkandi
7. Anwar Rostami
8. Rostam Arkia
9. Said Jamal Muhammadi
10. Said Sami Hussein
11. Irej Muhammadi
12. Ahmad Agoshi
13. Muhammad Poladkhani
14. Hassan Talei
15. Aziz Muhammadzadeh
16. Habibullah Goulpari

Svar:
Jeg deler din bekymring for den stadige forverre-

de menneskerettssituasjonen i Iran. Norge har gjen-
tatte ganger tatt opp spørsmålet om dødsstraff med
iranske myndigheter, både direkte gjennom bilaterale
kanaler og internasjonalt. Senest 8. juni i år uttrykte
Norge dyp bekymring i FNs menneskerettighetsråd
og henstilte til Iran å samarbeide med rådets spesial-
prosedyrer, inkluderte spesialrepresentanten for ute-
nomrettslige, summariske og vilkårlige henrettelser.
Samme budskap ble fremført under rådets hovedse-
sjon i mars i år. Norge bidro dessuten aktivt til utfor-
mingen av resolusjonen vedtatt i FNs generalforsam-
ling i november 2009 hvor den uholdbare menneske-
rettighetssituasjonen i Iran ble kritisert i klare ordlag. 

Norge ser med bekymring på situasjonen for kur-
dere som sitter arrestert i Iran og som har blitt dømt
til døden. Regjeringen fordømte henrettelsen av fem
kurdere i Iran 9. mai, og Norge sluttet seg til EUs for-
dømmelse samme dag. Jeg tok opp vår bekymring for
de dødsdømte kurderne i en telefonsamtale med uten-
riksminister Mottaki 9. juni og saken ble også tatt opp
med den iranske ambassadøren til Norge. Henrettel-
sene var i strid med grunnleggende nasjonale og in-
ternasjonale rettssikkerhetsprinsipper som Iran har
forpliktet seg til å følge, og sakene til de fem var pre-
get av utstrakt bruk av tortur, langvarig isolasjon og
summariske rettssaker. De mangelfulle rettsprosesse-
ne bidrar dessuten til uforutsigbarhet og frykt i Irans
befolkning.

Norge tar jevnlig opp situasjonen for fengslede
kurdere i samtaler med representanter for den iranske
ambassaden i Oslo. Det samme gjøres i samtaler mel-
lom vår ambassade i Teheran og iransk UD. UD had-
de møte med en gruppe iranske kurdere i Norge i fjor
om Khavaran-saken, fengslede og drepte kurdere i
Iran, og deres bekymringer ble videreformidlet til vår
ambassade i Teheran. Vår ambassade i Teheran er en
aktiv pådriver i et lokalt nettverk av likesinnede land
som fokuserer på menneskerettigheter i Iran. For å
samle støtte blant andre land til å øke fokuset på
dødsdømte kurdiske fanger, vil ambassaden ta opp
situasjonen til de navngitte personene som er nevnt i
ditt brev i dette nettverket.  

Iran har ratifisert FNs barnekonvensjon av 1989
og FNs internasjonale konvensjon for sivile og poli-
tiske rettigheter av 1966 (ICCPR). Disse konvensjo-
nene forbyr ikke dødsstraff, men etter disse konven-
sjonene har Iran forpliktet seg til å ikke henrette per-
soner som var mindreårige da den straffbare handlin-
gen fant sted, gravide og psykisk utviklingshemme-
de. Det er også forbudt å henrette ved særlig brutale
metoder. Videre gjelder krav om visse rettssikker-
hetsgarantier i rettergangen. Iran er det land i verden
som henretter flest mennesker i forhold til folketallet,
og henrettelsene omfatter kriminelle så vel som de-
monstranter og andre politisk aktive, samt dem som
omtales som ”fiender av Gud”.
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SPØRSMÅL NR. 1349

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen
Besvart 11. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statsråd Kleppa var på besøk i Aust-Agder 18.

mai, blant annet for å delta på et møte om prosjektet
E18 Tvedestrand - Arendal. Dette er et tema som er
"hett" i Aust-Agder.

Er det vanlig at statsråden og hennes folk ikke in-
viterer opposisjonspolitikere fra transportkomiteen
når statsråden er på besøk i deres hjemfylke, og er
dette fordi statsråden ikke vil ha ubehagelige spørs-
mål om svakheter ved regjeringens politikk?»

BEGRUNNELSE:
Fremskrittspartiet kjemper for ny motorvei mel-

lom Arendal og Tvedestrand.  I forbindelse med Na-
sjonal Transportplan satte vi av 2,7 mrd. kroner til
prosjekter i Innst. S. nr 300 (2008 - 2009) for å unngå
bompengefinansiering.  Regjeringspartiene AP, SV
og Sp stemte imot. 

Da statsråd Kleppa var på besøk i Arendal, var
det bare Transportkomiteens representant fra Arbei-
derpartiet som var invitert til å være med i møtet. Un-
dertegnede er også fra Aust-Agder, men var ikke in-
vitert. For ordens skyld kan det opplyses at Aust-Ag-
der har 2 representanter i Transport- og kommunika-
sjonskomiteen.

I Agderposten etter møtet den 18. mai kunne man
lese, sitat begynner:

"Ingebjørg Godskesen var ikke invitert, og det var
heller ingen grunn til å invitere henne. FrP ønsker ikke
denne veien, fordi de ikke vil være med på å betale for
den."

Det er leder i Aust-Agder Senterparti som kom-
mer med uttalelsen, altså en lokal leder fra statsrå-
dens eget parti.

Svar:
Utgangspunktet for mitt besøk til Aust Agder 18.

mai var en invitasjon fra Post- og teletilsynet i Lille-
sand. Jeg valgte å kombinere øvrig program med en
orientering fra Statens Vegvesen region Sør, fylkes-
kommunen, ordførere og fylkeslederen i Senterparti-
et om prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand, samt et
møte med Aust-Agder Senterparti. Jeg inviterte meg
selv til møtet om E18 Arendal – Tvedestrand. Hvilke
øvrige invitasjoner som eventuelt var utsendt i for-
bindelse med dette møtet har jeg ikke oversikt over,
men ingen stortingsrepresentanter var til stede.

Om det faller seg slik, er stortingsrepresentanter
fra de rødgrønne partiene tidvis til stede på mine ori-
enteringsmøter. Jeg har derimot ingen praksis for å
invitere stortingsrepresentanter for opposisjonsparti-
ene med på mine reiser – vi har andre fora for me-
ningsutveksling. Noe helt annet er f eks om vi som
representanter for ulike partier skulle være invitert til
samme debatt- eller samtalemøte – for jeg debatterer
med glede regjeringens politikk.
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SPØRSMÅL NR. 1350

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 16. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Viser til at det enstemmig er bevilget 250 milli-

oner kroner til kjøp av tomt for nytt sykehus på
Gullaug i Buskerud.

Hva er status og fremdrift i denne saken?»

Svar:
Helse Sør-Øst RHF er gitt et helhetlig ansvar for

å planlegge, gjøre nødvendige vurderinger og priori-
tere sykehusprosjekter i sin helseregion innenfor re-
gionens samlede ressursramme. Styret i Helse Sør-
Øst har gitt prioritet til nytt sykehus i Buskerud etter
nytt sykehus i Østfold. Bevilgningen på 250 millio-
ner kroner gjør det mulig for Helse Sør-Øst å kjøpe
tomten på Gullaug i Lier kommune. Det er imidlertid
en del forhold rundt tomten som må kartlegges først.

Helse Sør-Øst RHF opplyser følgende:

"Det ble 6. november 2009 undertegnet en inten-
sjonsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Dyno No-
bel ASA om kjøp av tomten innen 6. november 2010.
De siste 3 månedene før intensjonsavtale går ut er av-
satt til forhandlinger. Fram til oppstart av forhandlin-
gene skal partene avklare sine forutsetninger. For
Dyno Nobel ASA innebærer dette reguleringsmessig
avklaring for arealbruk i forhold til Lier kommune,
mens Helse Sør-Øst RHF skal skaffe seg nødvendig
sikkerhet for miljøsituasjonen i forhold til eventuell
framtidig bruk til sykehus. Dette innebærer blant an-
net en 3. parts verifikasjon av de undersøkelsene som
er utført, og løpende utføres, av Dyno Nobel ASA/
Orica. Dessuten skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre
nødvendige supplerende undersøkelser for oppgrade-
ring av tomtas renhet fra utnyttelse til industriformål,
som er Dyno Nobel ASA/Orica sitt ansvar, til syke-
husformål, som vil være Helse Sør-Øst RHF sitt even-
tuelle fremtidige ansvar.

I tillegg gjennomfører Helse Sør-Øst RHF geotek-
niske undersøkelser for å kunne vurdere tomtas bygg-
barhet, og hva som vil kreves av ekstern teknisk infra-
struktur og samferdselsløsninger for å etablere et sy-
kehus på tomta

Helse Sør-Øst RHF engasjerte i oktober 2009
Multiconsult til å gjennomføre 3. partsverifikasjone-
ne, og øvrige undersøkelser og vurderinger som nevnt
over.  I henhold til framdriftsplanen i avtalen med
Multiconsult skulle disse undersøkelsene være ferdige
i månedsskiftet mai/juni 2010, med endelig rapport
overlevert 18. juni 2010. 

Etter at Multiconsult ble engasjert av Helse Sør-
Øst RHF, ga imidlertid Klima- og forurensningsdirek-
toratet ut veilederen ”Helsebaserte tilstandsklasser for
forurenset grunn”, datert desember 2009 (TA 2553/
2009). Denne er vesentlig mer konkret og omfattende
enn den tidligere tilsvarende veilederen fra Statens
forurensningstilsyn fra 1999, og som miljøundersø-
kelsene til Dyno Nobel ASA/Orica er basert på. Helse
Sør-Øst RHF har valgt å gjennomføre 3. partsverifika-
sjonen og de supplerende miljøundersøkelsene i hen-
hold til nye veilederen, siden den uansett vil bli gjort
gjeldende ved bygging på tomten. En konsekvens av
den nye veilederen er at kravene til prøvetetthet av
grunnen nå er vesentlig mer spesifikke enn tidligere,
og dette medfører bant annet en dobling av antall
grunnboringer i forhold til det Rambøll Norge AS har
gjennomført for Dyno Nobel ASA/Orica, fra ca. 320
borehull til ca. 650 borehull.

Framdriftsmessig har dette medført ca. 2 måne-
ders merarbeid for Multiconsult, og de overleverer en-
delig rapport til Helse Sør-Øst RHF 14. september
2010.

Dette merarbeidet omfatter bare miljøundersøkel-
sene, og vurderingene knyttet til grunnforhold/bygg-
barhet og vurderingene knyttet ekstern infrastruktur
(energi, vann/avløp, vei og samferdsel) er ferdig i juni,
som forutsatt.  De inngår imidlertid i samlet rapport,
som overleveres 14. september 2010.

Merarbeidet knyttet til nye miljøkrav har som
konsekvens at oppstart forhandlinger er utsatt med ca.
2 mnd., fra 6. august 2010 til 15. oktober 2010. Op-
sjonsperioden forlenges tilsvarende, til 15. januar
2011. Det er enighet mellom partene om dette. Frem-
driften for prosjektet følger omforent plan. Det er in-
gen endringer i overordnet målsetting."

Bevilgningen som er gitt kan overføres til 2011,
slik at den omforente forlengelsen av opsjonsperio-
den ikke krever et nytt bevilgningsvedtak.
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SPØRSMÅL NR. 1351

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 15. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Mange mennesker, blant annet ungdommer, har

problemer med å komme inn på boligmarkedet.
Vil statsråden bidra til at Husbankens ordninger

for startlån og tilskudd kan brukes mer fleksibelt, f.
eks. til ordninger med "leie før eie" slik det er arbei-
det med i Fræna kommune?»

BEGRUNNELSE:
Fræna kommune har utarbeidet et midell/prøve-

ordning som gir vanskeligstilte en mulighet til å skaf-
fe seg en permanent bolig med en type "leie- før- eie"
ordning. Ordningen ble prøvd ut ved at Husbanken
kunne omgjøre tilskuddet til utleieboliger til et indi-
viduelt tilskudd etter en avtalt tidsperiode. Husban-
ken har nå gitt signaler om at de ikke har mulighet til
så fleksibel bruk av virkemidlene sine som behovet
tilsier i dette tilfelle, dvs. omgjøre tilskuddet for ut-
leieboliger til et individuelt tilskudd. Husbanken har
etter det undertegnede har fått opplyst ikke mulighet
til å drive med forsøksordninger med virkemidlene.

Svar:
Stortingsrepresentant Ropstad stiller et interes-

sant spørsmål om fleksibiliteten i bruken av Husban-
kens ordninger. Det er viktig at ordningene er fleksi-
ble for å kunne tilpasses ulike situasjoner og lokale
forhold. Det er positivt at kommunene viser boligpo-
litisk engasjement og vilje til å tenke nytt. Dette øn-
sker jeg å støtte opp om. 

Samtidig må det opprettholdes en god styring og
kontroll over Husbankens midler. Formål og mål-
grupper for Husbankens ordninger er forankret i
Stortingets vedtak, forskrifter og retningslinjer for
ordningene. Regelverket skal sikre god styring og
forvaltning av ordningene, ved at de skal være mål-
rettede og kunne resultatmåles. 

Det ligger ulike prioriteringer og vurderinger til
grunn for tildeling av tilskudd til utleieboliger og eta-
blering. Boligtilskudd til etablering gis til enkeltper-
soner for oppføring, utbedring, kjøp eller refinansie-
ring av egen bolig. Tilskuddet tildeles og utmåles et-
ter individuell behovsprøving. Boligtilskudd til ut-

leieboliger skal bidra til å øke antallet egnede utleie-
boliger til vanskeligstilte. Tilskudd til utleieboliger
blir blant annet tildelt ut fra kommunens behov for
boliger. Utmålingen blir vurdert på grunnlag av kost-
nadene i prosjektet, og kan være på opptil 40 % av
kostnadene. 

Departementet setter rammene for hvor stor an-
del av tilskuddsmidlene som skal benyttes til hhv. ut-
leieboliger og individuelt tilskudd til etablering. Det-
te blir gjort gjennom budsjettet og tildelingsbrevet til
Husbanken. En omgjøring av tilskuddet fra utleiebo-
liger til etablering innebærer et avvik fra de gitte sty-
ringssignalene. Kommunene kan imidlertid gi til-
skudd til etablering på ordinært vis ved kjøp av kom-
munale boliger.

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede bo-
liger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet.
Startlån tildeles kommunene for videre utlån, og
kommunene kan selv sette rammer for bruken av lå-
net, innenfor Husbankens retningslinjer. Hensikten
er at startlånet skal være et fleksibelt virkemiddel
som kommunene har betydelig råderett over.

Jeg vet, og er glad for at Husbanken samarbeider
konstruktivt med kommunene om å finne gode løs-
ninger innenfor gjeldende regler. Forsøk med bolig-
virkemidlene må ha hjemmel i lov eller forskrifter. Et
eksempel på en slik forsøksordning er et pågående
forsøk med lik tapsdeling mellom stat og kommune
på startlån. Dette er en treårig forsøksordning som er
hjemlet i forskrift og omtalt i statsbudsjettet for 2010.  

Når det gjelder utformingen og utviklingen av
Husbankens ordninger, vil jeg vise til det regjerings-
oppnevnte boligutvalget som skal gå gjennom den
sosiale boligpolitikken. 

Utvalget skal blant annet se på boligbehov og ut-
fordringer for unge i etableringsfasen og andre øko-
nomisk vanskeligstilte, og subsidiebruken rettet inn
mot den kommunale utleiesektoren. Utvalget skal le-
vere sin innstilling 15.6.2011. Utredningen vil bli
fulgt opp med en egen stortingsmelding. 

Jeg vil også be Husbanken om en vurdering av
prosjektet i Fræna, og deretter vurdere om det er be-
hov for videre oppfølging.
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SPØRSMÅL NR. 1352

Innlevert 4. juni 2010 av stortingsrepresentant Marianne Aasen
Besvart 11. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«I Asker har innehaver av Trekanten renseri kla-

get en konkurrent inn for Konkurransetilsynet. Kon-
kurrenten er å anse som en dominerende aktør i bran-
sjen på lokalmarkedet i Asker og Bærum. Trekanten
renseri mener konkurrenten har brutt konkurranselo-
ven pga. ulovlig underprising. Konkurransetilsynet
valgte å la være å realitetsbehandle klagen og viste til
mangel på ressurser. 

Hva gjør Konkurransetilsynet for å sikre fri kon-
kurranse også blant små aktører, og hva må til for at
små aktører kan få medhold?»

BEGRUNNELSE:
Store deler av norsk næringsliv lever i en kon-

stant konkurransesituasjon. Dette gjelder også tjenes-
tesektoren som er i sterk vekst. Det at bra for kundene
at det tilbys varer og tjenester i konkurranse med
hverandre. Det sikrer bedre service, hindrer overpris
og at aktører får monopol på et gitt område som på
sikt er uheldig for kunden. Men det er også bra for
samfunnet som helhet, siden det er med på å sikre en
mer optimal utnyttelse av ressursene. Dette gjelder
små og store bedrifter, i alle sektorer og over hele
landet.

Å håndheve den frie konkurransen kan være kre-
vende. Det er svært mange aktører og bedrifter regis-
trert i Brønnøysundregisterne og mange kan oppleve
at konkurransen er hard. At mange velger å klage til
Konkurransetilsynet når de opplever tøff konkurran-
se er ikke unaturlig. Det er forståelig at tilsynet kan
ikke gå inn i alle disse sakene.

Samtidig er det viktig at det ikke blir slik at små
bedrifter som er i små markeder ikke har samme ret-
tigheter som større aktører i større markeder. Alle har
etter mitt skjønn lik rett til en åpen konkurranse. Og
kundene har interesse av at det er et mangfold av til-
bydere også innen områder hvor omsetningen ikke
når milliarden.  

I saken fra Asker som omtales i spørsmålet vil en
utkonkurrering av Trekanten Renseri betyr at en alle-
rede svært dominerende tilbyder i et lukrativt marked
vil bli nesten enerådende. Gjennomsnittsinntekten i
Asker og Bærum er langt høyere enn landsgjennom-
snittet. Markedet for renseritjenester er derfor større
enn mange andre steder, og derfor også mer lukrativt. 

Innehaveren av Trekanten renseri hevder den
ulovlige underprisingen har foregått i underkant av et
år. Det er lang tid og burde være en viktig grunn til å
undersøke om det her har skjedd noe ulovlig. 

På denne bakgrunn ber jeg om statsrådens vurde-
ring av om også slike små nisjemarkeder bør være
gjenstand for Konkurransetilsynets oppmerksomhet.

Det er en statlig oppgave ut fra de samfunnshen-
syn jeg har vist til.

Svar:
Spørsmålet fra stortingsrepresentant Marianne

Aasen gjelder Konkurransetilsynets avgjørelse
A2009 -27 av 8. juni 2009 om avslag på anmodning
om opphør etter konkurranseloven § 12 første ledd
fra Trekanten Renseri AS. I avgjørelsen avslo tilsy-
net anmodningen fra Trekanten Renseri AS (klager)
om å gripe inn mot Asker rens & skjorteservice, for
påstått misbruk av en dominerende stilling i strid
med forbudet i konkurranseloven § 11. Klager hevdet
at Asker rens & skjorteservice drev ulovlig underpri-
sing. Ut fra informasjonen Konkurransetilsynet had-
de mottatt i saken, fant imidlertid tilsynet det som lite
sannsynelig at den påståtte handlingen med reduk-
sjon i pris innebar et ulovlig misbruk i strid med lo-
vens § 11. På denne bakgrunn fant tilsynet ikke grunn
til å prioritere ytterligere ressurser til videre undersø-
kelser av påstanden om mulig overtredelse av kon-
kurranseloven § 11, og avsluttet saken på bakgrunn
av en ressursprioritering. Trekanten Renseri AS på-
klaget ikke avgjørelsen til departementet, jf. konkur-
ranseloven § 12 tredje ledd.

Da den nye konkurranseloven ble innført i 2004,
ble det lagt stor vekt på i størst mulig grad å sikre
Konkurransetilsynets uavhengighet. Av den grunn er
departementets adgang til å overprøve tilsynets ved-
tak begrenset til de tilfeller der det foreligger en kla-
ge, jf. konkurranseloven § 8 andre ledd tredje punk-
tum. Trekanten Renseri AS har ikke klaget tilsynets
avgjørelse inn for departementet. Følgelig har ikke
departementet behandlet tilsynets avgjørelse.

Stortingsrepresentanten stiller mer generelt
spørsmål om hva Konkurransetilsynet gjør for å sikre
fri konkurranse blant små aktører, og hva som må til
for at slike skal få medhold i tilsynets saksbehand-
ling. Representanten ber videre om min vurdering av
om også slike nisjemarkeder, som nevnt i saken
ovenfor, bør være gjenstand for Konkurransetilsy-
nets prioriteringer.

Konkurransetilsynet arbeider for å fremme kon-
kurranse for å bidra til mer effektiv bruk av samfun-
nets ressurser til beste for forbrukerne og næringsli-
vet. Det prøver å skape forståelse for at sunn konkur-
ranse gir økt velferd. Et av tilsynets virkemidler i
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denne forbindelse er å føre tilsyn med konkurransen
i de forskjellige markeder, gjennom blant annet å
kontrollere at lovens forbud overholdes, jf. konkur-
ranseloven §§ 10 og 11.

Konkurranseloven § 12 første ledd gir Konkur-
ransetilsynet en mulighet til å pålegge foretak som
overtrer forbudene i konkurranseloven § 10 eller § 11
å bringe overtredelsen til opphør. Et eventuelt pålegg
kan være initiert av tilsynet selv, eller det kan forelig-
ge en anmodning fra andre om at tilsynet skal gi et
slikt pålegg. I forbindelse med den nye konkurranse-
loven i 2004 ble det, som nevnt foran, lagt stor vekt
på i størst mulig grad å sikre Konkurransetilsynets
uavhengighet. En viktig side ved tilsynets selvstendi-
ge stilling er at det selv kan prioritere mellom hvilke
enkeltsaker det ønsker å ta opp. Tilsynet er som fag-

instans nærmest til å vurdere konsekvensene for an-
dre saker av å legge ned mer ressurser i en spesiell
sak. Det betyr at tilsynet må foreta en avveiing mel-
lom nasjonale saker som kan berøre mange forbruke-
re og lokale saker. Praksis viser at tilsynet forfølger
en blanding av slike saker også basert på sannsynlig-
het for å kunne påvise en overtredelse, slik priorite-
ringskriteriet var i denne saken.

I forbindelse med en klage over tilsynets avgjø-
relse etter konkurranseloven § 12, vil departementet
imidlertid vurdere om det foreligger en tilstrekkelig
begrunnelse for en slik prioritering. Departementet
vil også prøve om tilsynets prioriteringer er i samsvar
med overordnete prioriteringer. Disse framgår av do-
kumenter som statsbudsjett og tildelingsbrev.

SPØRSMÅL NR. 1353

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 11. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Er statsråden enig at byråkratiet ikke fungerer,

og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i proble-
met?»

BEGRUNNELSE:
Bondebladet skriver 3. juni om en melkebonde

som driver gård med en melkekvote på 60 000 liter
melk. Han og hans avløser ønsker å samarbeide om
forpakning av en annen gård med en kvote på 120
000 melk. Etter et snaut års utredning kom fylkes-
mannen i Buskerud fram til at de to driver for tett
samarbeid til å få produksjonstilskudd til begge går-
dene. Melkebonden ønsker derfor å leie ut kvoten fra
egen gård til gården han vil forpakte. Det går ikke et-
tersom tidsfristen for å søke om utleie av kvote gikk
ut mens fylkesmannen utredning pågikk.

Svar:
I begrunnelsen for spørsmålet vises det konkret

til en sak hvor en melkebonde og hans avløser ønsker
å samarbeide om forpakting av en annen gård med
melkekvote. Fylkesmannen har kommet til at de to
produsentene driver for tett, slik at de ikke vil få ut-
betalt produksjonstilskudd for begge gårdene. Mens
forvaltningen behandlet denne saken gikk fristen for
å søke om utleie av melkekvoten ut. Slik jeg forstår
det ut fra artikkelen i Bondebladet, medfører dette at
den ene melkekvoten står ubrukt.

Jeg vil først si at jeg har tillit til forvaltningen og
dennes behandling av innkomne saker. Svaret på
spørsmålet er derfor nei.

Videre vil jeg vise til at det er opprettet et eget or-
gan for klagesaker knyttet til kvoteordningen for
melk, Klagenemnda for kvoteordningen for melk.
Saken Trældal knytter spørsmålet sitt til skal nå til
behandling i Klagenemnda, og jeg ber om forståelse
for at jeg derfor ikke kan eller bør kommentere denne
saken videre.
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SPØRSMÅL NR. 1354

Innlevert 3. juni 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos
Besvart 16. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hvor mange råd, utvalg, komiteer, arbeidsgrup-

per og utredninger har regjeringen satt ned i løpet av
sin regjeringstid, og hvor mange av disse har levert
resultat som har endt med endring i lovverk eller for-
skrift?»

BEGRUNNELSE:
Veldig ofte blir opposisjonen møtt med svar fra

ulike statsråder som er imøtekommende i den for-
stand at det blir lovet at statsråden skal se på saken
gjennom en eller annen form for utredning.

Like sjelden har vi inntrykk av at alle disse komi-
teene leverer arbeid som ender med endring i lov el-
ler forskrift.

Det kunne derfor være av interesse å se hvor
mange slike råd, utvalg, komiteer, arbeidsgrupper og
utredninger regjeringen har satt i gang de siste 5 år,
og hvor ofte dette har medført endring i lov og for-
skrift etter stortingets behandling. For ordens skyld
ber vi om at svaret blir kategorisert i de ulike katego-
riene som er skissert i spørsmålet.

Svar:
Jeg viser til stortingsrepresentant Kari Kjønaas

Kjos’ spørsmål nr. 1352 fra 3. juni i år til ministeren
ved statsministerens kontor. Jeg besvarer spørsmålet
på vegne av regjeringen.

For å besvare spørsmålet, har jeg tatt utgangs-
punkt i de offentlige utvalgene som er oppnevnt av
denne regjeringen. I tillegg har jeg tatt med de forsla-
gene som er fremmet av Banklov-kommisjonen.
Denne ble opprettet i 1990, men har mottatt oppdrag
også fra denne regjeringen. For at det skal være rele-
vant å vurdere hvilke som har ført til endring i lover
eller forskrifter, har jeg avgrenset til de utvalgene
som i mandatet har fått i oppdrag å fremme forslag til
slike endringer, eller de som i sin tilrådning har frem-
met slike forslag.

Gjennomgangen viser at totalt 47 NOUer til-
fredsstiller kriteriene gitt ovenfor.  Av disse har sju
resultert i forslag til lov eller forskrift, mens 19 har
resultert i endring av lov eller forskrift.  21 forslag
basert på NOUer er fremmet for Stortinget, og 19 av
dem er vedtatt.  Vedlagt er en oversikt over tallgrunn-
laget. 

Vedlegg til svar:

NOU (Nr. /Tittel)

Resultert i
forslag til lov

el. forskrift
(ja/nei)

Resultert i
forslag til

endring i lov-
eller forskrift

(ja/nei)

Fremmet
for Stortinget

(ja/nei)

Vedtatt i
Stortinget

(ja/nei)
BLD
NOU 2008: 6  Kjønn og lønn Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 1  Kvinner og 
homofile i trossamfunn Nei Ja Ja Ja
NOU 2008: 9  Med barnet i fokus Nei Ja Ja Ja
NOU 2009: 5  Farskap og 
annen morskap Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 6  Tilstandsrapport 
ved salg av boliger Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 08  Kompetanseutvikling 
i barnevernet Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 14  Et helhetlig 
diskrimineringsvern Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 21  Adopsjon – til 
barnets beste Nei Nei Nei Nei
KD
NOU 2007:6   Formål for framtida Ja Ja Ja Ja
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NOU 2008:18  Fagopplæring 
for framtida Nei Nei Nei Nei
NOU 2009:18  Rett til læring Nei Nei Nei Nei
NOU 2010:7  Mangfold og mestring Nei Nei Nei Nei
NOU 2007:10  Læring for livet Ja Ja Ja Ja
UD
NOU 2009:19  Skatteparadis og utvikling Nei Nei Nei Nei
FKD
NOU 2008:5  Retten til fiske i 
havet utenfor Finnmark Nei Nei Nei Nei
JD
NOU: 2007: 5  Frarådingsplikt i 
kredittkjøp Nei Ja Ja Ja
NOU 2008: 15  Barn og straff1 Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 21 : Nettbankbasert2 
betalingsoverføring Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 9  Lov offentlige 
undersøkelseskommisjoner3 Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 11  Kredittavtaler Nei Ja Ja Ja
NOU 2009: 15  Skjult informasjon – 
åpen kontroll Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 20   Ny grenselov4 Nei Nei Nei Nei
NOU 2009: 12   Et ansvarlig politi Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 4  Fra ord til handling Nei Nei Nei Nei
AD
NOU 2007: 4  Ny uførestønad og 
ny alderspensjon til uføre Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 11  Yrkessykdommer Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 17   Skift og turnus – gradvis 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Nei Ja

(Ot.prp. nr. 54
(2008-2009)

Ja
(Innst. O.

nr. 84
(2008-2009))

Ja
(Beslutning. O.

nr. 99 (2008-
2009))

NOU 2010: 1   Medvirkning og 
medbestemmelse i arbeidslivet Nei Nei Nei Nei
NOU 2010: 5: Aktiv deltakelse, likeverd 
og inkludering Nei Nei Nei Nei
KRD
NOU 2009 : 17  Sikring mot tap 
av felleskostnader i borettslag Nei Ja Ja Ja
FAD
NOU 2010: 2  Håndhevelse av 
offentlige anskaffelser Nei Nei Nei Nei
FIN
NOU 2006: 1  Eiendomsmegling Ja Nei Ja Ja
NOU 2006: 3  Om markeder for 
finansielle instrumenter Ja Ja Ja Ja
NOU 2006: 12  Fellespensjonskasser Nei Ja Ja Ja
NOU 2006: 17  Kredittforening som 
konsernspiss Ja Ja Ja Ja
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1 Lovproposisjon vil bli fremmet.
2 Men forslag i utredningen er hensyntatt i oppfølgingen av Ot.prp. nr. 94 (2008–2009)
3 Lovproposisjon vil bli fremmet.
4 Lovproposisjon vil bli fremmet.

SPØRSMÅL NR. 1355

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Siri A. Meling
Besvart 15. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Klima- og forurensningsdirektoratet har i følge

Dalane Tidende 02.06.2010 nedsatt en nasjonal res-
sursgruppe for bergverk og miljø som blant annet
skal bistå forvaltningen med faglige råd angående
dumping og utslipp til sjø.  Av artikkelen går det frem
at Norges Fiskarlag ønsker å delta med sin kompe-
tanse, men har fått avslag på sin henvendelse om det-
te.

Ser statsråden betydningen av å få inn fiskeri- og
marinfaglig kompetanse i utvalget, og kan det være
aktuelt å bringe inn slik kompetanse i ressursgrup-
pen?»

Svar:
Ressursgruppen for bergverk og miljø ble nedsatt

av Klima- og forurensningsdirektoratet 1. januar

2010. Jeg er kjent med at gruppen skal gi direktoratet
faglig støtte i arbeidet med bergverkssaker. Konkret
har jeg fått opplyst at gruppen skal utarbeide en rap-
port med en samlet oversikt over kunnskapen på det-
te området.

I referansegruppen er ulike berørte miljøer repre-
sentert, herunder miljøorganisasjoner, forskningsin-
stitusjoner, konsulentselskaper og myndighetene.
Havforskningsinstituttet er en av institusjonene som
deltar i gruppen.

Referansegruppen skal etter planen ferdigstille
rapporten i løpet av sommeren. Klima- og forurens-
ningsdirektoratet planlegger å arrangere et åpent se-
minar om innholdet i rapporten etter at denne er pre-
sentert av ressursgruppen.

NOU 2007: 1  Meglerprovisjon i forsikring Nei Ja Ja Ja
NOU 2007: 10   Om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering Ja Nei Ja Ja
NOU 2007: 17   Individuell pensjonsordning Ja Ja Ja Ja
NOU 2008: 12:  Revisjonsplikten 
for små foretak Nei Nei Nei Nei
NOU 2008: 13  Eierkontroll i 
finansinstitusjoner Nei Ja Ja Ja
NOU 2008: 16   Om foretaksstyring og tiltak 
mot manipulering av finansiell informasjon Nei Ja Ja Ja
NOU 2008: 20   Skadeforsikringsselskapenes 
virksomhet Nei Ja Ja Nei
NOU 2009: 2  Kapital- og organisasjonsfor-
mer i sparebanksektoren mv. Nei Ja Ja Ja
NOU 2009: 4    Tiltak mot 
skatteunndragelser Nei Ja Ja Ja
NOU 2009: 13  Brede pensjonsordninger Nei Nei Nei Nei
NOU 2010 : 16   Pensjonslovene og folketryg-
dreformen Nei Nei Nei Nei
NOU 2008:7  Kulturmomsutvalget Nei Ja Ja Ja
SUM     Totalt 47 Ja:   7

Nei: 40
Ja: 19

Nei: 28
Ja: 21

Nei: 26
Ja: 20

Nei: 27
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SPØRSMÅL NR. 1356

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 14. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Vil arbeidsministeren vurdere gratis trening til

gravide for å forebygge det høye sykefraværet for
gruppen?»

BEGRUNNELSE:
Over tid og senest i mai i år er det kommet tall fra

NAV som forteller oss om et fortsatt høyt sykefravær
hos gravide. Hver sykemelding blant gravide ar-
beidstakere medfører i snitt 21 tapte årsverk. Og de
yngre gravide har et større sykefravær enn eldre gra-
vide. Mange arbeidsplasser har tilrettelegging oven-
for denne gruppen men dessverre ikke alle. I en stu-
die gjort ved Norges Idrettshøyskole nylig er man
kommet frem til at trening gir et bedre svangerskap
på mange områder. Derfor også kan det ha mye å si i
forhold til sykefraværet hos de gravide. Og visst man
kan gi gratis trening vil man tjene dette inn på mindre
sykefravær.

Svar:
En del av veksten i kvinners sykefravær fra 2001

til 2009 har sammenheng med en økning i svanger-
skapsrelatert fravær. Dette kan delvis forklares med
en økning i antall svangerskap og en generell økt sy-
kefraværstilbøyelighet i de aldersgrupper som føder
flest barn. 

Jeg er kjent med enkelte prosjekter hvor virksom-
heter har hatt økt fokus på oppfølging av gravide,
bl.a. gjennom å legge til rette for trening og tett opp-
følging fra bedriftshelsetjenesten. Disse virksomhe-
tene har hatt gode resultater i form av redusert syke-
fravær for denne gruppen. 

Arbeidsgiver har generelt vidtgående plikter til å
iverksette tiltak for å forebygge sykefravær og utstø-
ting fra arbeidslivet. Vurderingen av hvilke tiltak

som med utgangspunkt i risiko er nødvendige, skal
foretas i samarbeid med arbeidstakerne og som ledd
i det systematiske HMS-arbeidet. Denne vurderingen
skal også omfatte en vurdering av tiltak for å fremme
fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Når det gjelder
arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller am-
mer, er det særskilte krav til risikovurdering og ev.
oppfølging (Forskrift om forplantningskader og ar-
beidsmiljø).

Iht. arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver også å
legge til rette for at arbeidet organiseres og tilrette-
legges under hensyn til den enkelte arbeidstakers ar-
beidsevne, alder og øvrige forutsetninger. Arbeidsgi-
ver har også vidtgående plikter til å tilrettelegge ar-
beidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. 

Arbeidsgivere er således allerede pålagt vidtgå-
ende plikter til å risikovurdere og tilrettelegge ar-
beidsmiljøet og til å forebygge og følge opp sykefra-
vær blant gravide. Denne plikten strekker seg imid-
lertid ikke så langt som til å iverksette et generelt til-
bud om gratis trening for gravide, og det foreligger
heller ingen planer om å vurdere å innføre en slik
plikt. Det må ev. være opp til arbeidsgiver i samråd
med den gravide å finne tilretteleggingstiltak, her-
under trening, som kan bidra til at den gravide fort-
setter i arbeid lengst mulig. 

Treningsopplegg fra arbeidsgiver vil imidlertid
kunne klassifiseres som en naturalytelse som er gjort
skattefri, fordi de er rimelige velferdstiltak for bedrif-
tens ansatte samlet, eller er spesielle tilleggsgoder til
den enkelte. Rimelige velferdstiltak vil være ytelser
av typisk sosial eller velferdsmessig art, med grunn-
lag i en bedrifts ønske om å skape trivsel på og i til-
knytning til arbeidsplassen, og å øke fellesskapsfølel-
sen blant de ansatte. Et felles treningsopplegg i regi
av arbeidsgiver kan klassifiseres som et rimelig vel-
ferdstiltak.
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SPØRSMÅL NR. 1357

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg
Besvart 15. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I forbindelse med høring om landskapsvern av

Navitdalen og Kvænangen så fremkommer det man-
ge innsigelser og protester mot verneforslagene, fra
private grunneier og fra det offentlige. Nord-Troms
er et område med svært lite privat eiendom, og i for-
bindelse med verneforslaget tar staten kontroll over
ytterligere mer arealer.

Har statsråden tiltro til at areal kan forvaltes lo-
kalt, og vil statsråden ta hensyn til de som protestere
mot verneplanene?»

Svar:
Arbeidet med en verneplan for Kvænangsbotn og

Navitdalen er et ledd i gjennomføringen av landspla-
nen for nasjonalparker og andre større verneområder
i Norge (St.meld. nr. 62 (1991-92)). Fylkesmannen i
Troms har fått oppdrag om å utrede vernespørsmålet.
Som ledd i forberedelsen av arbeidet har fylkesman-
nen nedsatt og samarbeidet med en arbeidsgruppe
med representanter for Kvænangen kommune,

grunneiere, reindrift, lokalbefolkning og Troms fyl-
keskommune. Et forslag til verneplan med flere alter-
nativer har nylig vært ute på en lokal-/sentral høring
med frist 1. juni 2010. Det er kommet inn en rekke ut-
talelser til forslaget som fylkesmannen nå skal gjen-
nomgå grundig og senere i år fremme sitt forslag som
skal videresendes til Direktoratet for naturforvalt-
ning. Direktoratet skal deretter komme med sin fag-
lige innstilling til Miljøverndepartementet som skal
forberede saken for endelig beslutning i Regjeringen
gjennom kongelig resolusjon. Oversendelse til de-
partementet skal etter planen skje ut på høstparten
2010.

Så lenge denne saken ennå ikke er kommet til
Miljøverndepartementet, vil det ikke være riktig av
meg å gå inn å kommentere enkeltheter i saken. Jeg
kan imidlertid berolige stortingsrepresentanten med
at saken også vil få en grundig behandling i departe-
mentet og hvor synspunktene som er kommet inn un-
der høringen vil bli gjenomgått.

SPØRSMÅL NR. 1358

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg
Besvart 14. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Hvordan ser statsråden for seg behandlingen av

denne studien i Stortinget, og hvilken tidsramme har
man i denne saken?»

BEGRUNNELSE:
Det er bestemt at mellomnivå vedlikehold (sta-

sjonsvedlikehold) skal utføres på hovedbasen for he-
likopter på Bardufoss. Forsvaret har i fremtiden ett
stort behov for å styrke sin egne kompetanse for å
kunne gjennomføre oppdrag i nasjonale og interna-
sjonale operasjoner. Kompetansen bygges opp ved å
utføre tyngre vedlikehold på hovedbasen. Andre ak-
tuelle aktører som f.eks. en etablering av et nasjonalt
kompetanse senter for helikopter kan være ett tillegg
til ett eksisterende fagmiljø på hovedbasen.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7.

juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Øy-
vind Korsberg knyttet til forstudien om et mulig na-
sjonalt kompetansesenter for helikopter.  

Forsvarsdepartementet (FD) har i de to siste bud-
sjettproposisjoner redegjort for en forstudie om even-
tuell etablering av et nasjonalt kompetansesenter for
helikoptre. 

Forstudien er nå til vurdering i departementet.
Studien omfatter også forhold som berører andre mil-
jøer enn de som ligger under FD ansvarsområde, og
er derfor oversendt berørte departementer.

FD har som målsetting å komme tilbake til Stor-
tinget i løpet av høsten 2010 og informere om arbei-
det og videre oppfølging av forstudien.
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SPØRSMÅL NR. 1359

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 14. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Hvordan blir gjennomførbarhetsstudien om Na-

sjonalt kompetansesenter for helikopter behandlet,
og når og på hvilken måte tar regjeringen sikte på å
bringe denne saken inn for Stortinget?»

BEGRUNNELSE:
Stortinget har vedtatt at 334-skvadronen med

nytt NH-90 fregatthelikopter, 337-skvadronen, hvor
NH-90 skal erstatte Lynx kystvakthelikopter, og 339-
skvadronen med Bell 412 helikopter skal organiseres
under en felles ledelse, med Bardufoss flystasjon
som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopter-
struktur.

Forsvarsdepartementet har, etter det undertegne-
de er orientert om, til behandling en gjennomførbar-
hetsstudie for en mulig opprettelse av et Nasjonalt
kompetansesenter for helikopter. 

I studien analyseres ulike elementer knyttet til et
felles kompetansesenter mellom Forsvaret og den si-
vile industrien. Intensjonen har vært å se på hvordan
eksisterende norsk helikopterindustri og Forsvaret i
fellesskap best kan utnytte nasjonale ressurser for å
tilfredsstille behovet både til Forsvaret og sivile heli-
kopteroperatører.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8.

juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Tri-
ne Skei Grande knyttet til gjennomførbarhetsstudien
om mulig nasjonalt kompetansesenter for helikopter.

Forsvarsdepartementet (FD) har i de to siste bud-
sjettproposisjoner redegjort for en forstudie(gjen-
nomførbarhetsstudie) om eventuell etablering av et
nasjonalt kompetansesenter for helikoptre. Forstudi-
en belyser muligheter for både Forsvaret og sivile he-
likoptermiljøer innenfor områder som simulator/tre-
ning, vedlikehold og utdanning.

Arbeidet med forstudien er sluttført og overlevert
FD, og er nå til vurdering i departementet. FD vil vur-
dere funn og anbefalinger i forstudien opp mot andre
muligheter nasjonalt og internasjonalt før det tas en-
delig stilling til videre oppfølging. Studien omfatter
også forhold som berører andre miljøer enn de som
ligger under FD ansvarsområde, og er derfor over-
sendt berørte departementer.

FD har som målsetting å komme tilbake til Stor-
tinget i løpet av høsten 2010 og informere om arbei-
det og videre oppfølging av forstudien.

SPØRSMÅL NR. 1360

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn
Besvart 16. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvilke regler gjelder fra husbanken i forhold til

tilskudd til bygging av omsorgsboliger og bruk av
private entreprenører i dag, og når kan en forvente at
reglene endres slik at kommunene kan benytte seg av
private entreprenører som for eksempel boligbygge-
lag i tråd med det helse- og omsorgsministeren uttalte
til TV2 den 3.juni i år?»

BEGRUNNELSE:
Som følge av oppslag i Aftenposten hvor det

fremgikk at regjeringen har strammet inn reglene for

tilskudd til bygging av omsorgsboliger, slik at kom-
munene ikke lenger kan benytte seg av boligbygge-
lag, fikk kommunalministeren spørsmål om dette i
spørretimen den 2.dm. Kommunalministeren be-
grunnet dette med at regjeringspartiene har en annen
tilnærming til private aktører enn høyresiden i norsk
politikk. På TV2 nyhetene dagen etter uttalte helse-
og omsorgsministeren at regjeringen muligens hadde
tolket EØS-regelverket for strengt og at en nå skal ha
en rask gjennomgang av regelverket. Mange kommu-
ner står i disse dager foran en saksbehandling av sine
utbyggingsplaner hvor Husbankens fortolkning leg-
ges til grunn mens det i utgangspunktet er politisk
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flertall i kommunen for å la for eksempel det lokale
boligbyggelag stå for utbyggingen. En rask avklaring
av om dette vil være mulig har derfor en vesentlig be-
tydning for kommunens økonomi og muligheter til å
benytte kommunale midler til bedret tjenestetilbud
istedenfor til bygningsmasse.

Svar:
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplas-

ser gis til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring
av heldøgns omsorgsplasser. Tilskuddet kan i ut-
gangspunktet bare tildeles kommuner, og det gis
maksimalt 20 pst. av anleggskostnadene per om-
sorgsbolig og 30 pst. av anleggskostnadene per syke-
hjemsplass (i snitt 25 pst.), gitt et prisjustert øvre tak
per enhet. Det skal foretas en helhetsvurdering av
søknadene. Ett av flere forhold som skal legges til
grunn ved vurderingen er at kommuner med en lav
dekningsgrad skal prioriteres.

Kommuner som mottar det statlige investerings-
tilskuddet til bygging av heldøgns omsorgsplasser

kan imidlertid videretildele tilskuddet til frivillige or-
ganisasjoner og andre som tilbyr egne boligløsninger
med heldøgns omsorgstjenester på non-profit basis.
Det betyr at heldøgns omsorgsplasser som er bygget
med hjelp av det statlige tilskuddet skal eies av kom-
munen, eller den ideelle virksomheten som kommu-
nen har videretildelt tilskuddet til.

Det er imidlertid ikke slik at kommunen, eller
den kommunen videretildeler tilskuddet til, ikke kan
benytte private entreprenører til å bygge omsorgs-
plassene, herunder boligbyggelag. Begrensningen i
Husbankens regelverk gjelder eierskap til bygnings-
massen, og ikke byggingen av denne. Kommunen
står dermed fritt til å velge hvem som skal bygge om-
sorgsplassene, så fremt det gjøres i tråd med prinsip-
pene for offentlige anskaffelser. Bygningsmasse og
tjenester kan videre ses adskilt og anskaffes separat. 

Jeg har satt i gang et arbeid for å se nærmere på
regelverket for investeringsordningen og sikre at vi
ikke er unødvendig restriktive i tolkingen.

SPØRSMÅL NR. 1361

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagrun Eriksen
Besvart 11. juni 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Representanter fra den norske regjeringen har

ved flere anledninger de siste årene besøkt Cuba uten
å møte representanter fra opposisjonen. Begrunnel-
sen har vært at slike møter vil gjøre det umulig å møte
representanter fra regimet. Direkte møter er imidler-
tid avgjørende for å gi støtte og legitimitet til de som
arbeider for en demokratisk utvikling på Cuba.

Vil regjeringen i den nærmeste fremtid ta initiativ
til å besøke Cuba med det eksplisitte formål å møte
representanter fra opposisjonen?»

BEGRUNNELSE:
Utenriksministeren og utviklingsministeren har i

ulike anledninger blitt utfordret på behovet for å
møte opposisjonen på Cuba direkte, og ikke bare ha
kontakt gjennom ambassaden. Opposisjonslederen
Oswaldo Payá ba blant annet selv om et møte med ut-
viklingsministeren i forbindelse med hans besøk i
april. Se spørsmål 884, 1068, 1109 (2009-2010), 482

og 721 (2008-2009). Så langt har imidlertid regjerin-
gen ikke ønsket å møte opposisjonelle, fordi formålet
med besøkene har vært å møte representanter for re-
gimet, og disse har nektet å møte norske representan-
ter dersom de også møter dissidenter på samme be-
søk.

Svar:
Regjeringen tar sikte på å videreføre dialogen

med cubanske myndigheter og med den katolske kir-
ken og andre deler av sivilsamfunnet. Kontakt og di-
alog er etter mitt syn det beste virkemiddel for å kun-
ne påvirke og bidra til en demokratisk utvikling i lan-
det. 

Som kjent aksepterer ikke cubanske myndigheter
at det under offisielle politiske besøk også inngår
kontakt med opposisjonen/dissidenter. Dette er et di-
lemma i vår kontakt med Cuba. 

Samtidig vil jeg understreke viktigheten av den
kontakten ambassaden over flere år har opparbeidet
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med sentrale opposisjonelle. Ved å opprettholde og
videreutvikle denne kontakten, gir vi fra norsk side
støtte og legitimitet til den ikke-voldelige interne op-
posisjonen. Samtidig har vi muligheten til direkte på-
virkning gjennom politiske møter med myndighetene

og store deler av sivilsamfunnet. Denne arbeidsmeto-
den er etter min mening den mest optimale i dagens
situasjon på Cuba. Det foreligger for tiden ingen pla-
ner om besøk til Cuba i nær fremtid for norske regje-
ringsmedlemmer.

SPØRSMÅL NR. 1362

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 15. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Norge har inngått en lang rekke skatteavtaler

med andre land som skal bidra til bla. å unngå dob-
beltbeskatning og gode rammeverk for økonomiske
forbindelser mellom landene.  Taiwan har inngått
den type avtaler med mange land, bla. Storbritannia,
Sverige og Danmark.  Med henblikk på det økono-
miske samarbeidet mellom Norge og Taiwan, burde
det være av interesse også for Norge å inngå en slik
avtale.  

Hvordan ser statsråden på et slikt mulig initiativ,
enten fra norsk eller taiwansk side?»

Svar:
Taiwan har status som et ikke-statlig territorium

med en egen administrasjon, men er folkerettslig sett
en del av Kina. Siden Norge ikke anerkjenner Taiwan
som selvstendig stat, vil Regjeringen ikke gå inn på
ordninger som kan utlegges som en anerkjennelse av
Taiwan eller som generelt forbindes med mellom-
statlige forhold. Det er derfor ikke aktuelt å inngå en
skatteavtale med Taiwan med hjemmel i skatteavta-
leloven. 

De skatteavtaler representanten Syversen henvi-
ser til mellom Taiwan og henholdsvis Sverige og
Danmark, er ikke alminnelige stat-til-stat avtaler inn-
gått av Danmark og Sveriges regjeringer. Avtalene
det er snakk om, er inngått av henholdsvis De Danske

Erhvervorganisationers Kontor i Taipei og Det sven-
ske handelsrådet. Avtalene er deretter særskilt vedtatt
i henholdsvis Folketinget og Riksdagen. 

Finland har ikke skatteavtale med Taiwan.
Utenriksministeren besvarte 24. februar 2009

spørsmål om hvorfor Norge ikke har stedlig repre-
sentasjon i Taiwan. Av svaret framgår det at Dan-
mark, Sverige og Finland har betydelig mer omfat-
tende økonomisk samkvem med Taiwan enn Norge.

Dersom Finansdepartementet blir bedt om å vur-
dere hvorvidt det skal arbeides for en skatteavtale
med Taiwan, vil spørsmålet bli forelagt Utenriksde-
partementet. 

Videre vil behovet for en slik avtale bli undersøkt
på vanlig måte gjennom en foreleggelse av spørsmå-
let for Nærings- og handelsdepartementet og direkte
for næringslivet. Det gjøres imidlertid oppmerksom
på at Finansdepartementet så langt ikke har registrert
noen etterspørsel etter en skatteavtale mellom Norge
og Taiwan. 

Beslutningen om hvorvidt en skal arbeide for en
skatteavtale med Taiwan vil bygge på tilbakemeldin-
gene vi får på de nevnte foreleggelsene samt på skat-
tefaglige vurderinger av det taiwanske skattesyste-
met, og hvorvidt det gjør en avtale ønskelig eller
ikke. Det understrekes at en eventuell skatteavtale i
så tilfelle ikke vil bli inngått med den norske regje-
ring som avtalepartner.
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SPØRSMÅL NR. 1363

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 11. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Land for land-rapportering er et viktig element i

en ny regnskapsstandard som kan bidra til å bekjem-
pe skatteunndragelse fra multinasjonale selskaper.
Standarden krever at selskapene må rapportere på
nøkkeltall i alle land, jurisdiksjoner, de opererer i.
Utviklingsland taper penger på kapitalflukt og sel-
skapsinterne transaksjoner spiller en rolle i dette.
Land for land-rapportering vil kunne bidra til å mot-
virke dette.  

Hva er Norges posisjon i forhold til en slik ny
land til land rapporteringsstandard?»

Svar:
Jeg antar at regnskapsstandarden som represen-

tanten Syversen viser til, er det pågående arbeidet
med en regnskapsstandard om utvinningsvirksomhe-
ter (”Extractive activities”) i regi av organisasjonen
International Accounting Standards Board (IASB). 

IASB er en privat organisasjon som fastsetter in-
ternasjonale regnskapsstandarder (IFRS). I Europa
har disse standardene særlig stor betydning, siden
børsnoterte foretak i EU er pliktige til å anvende stan-
dardene i konsernregnskapet. IFRS-standardene inn-
lemmes i EF-retten gjennom særskilte kommisjons-
forordninger etter en særskilt gjennomføringsprose-
dyre. Disse kommisjonsforordningene er EØS-rele-
vante, og tas inn i EØS-avtalen ved egne beslutninger
i EØS-komiteen. I Norge blir EØS-reglene gjennom-
ført i norsk rett ved at Finansdepartementet fastsetter
forskrifter som svarer til kommisjonsforordningene.

Den 6. april 2010 sendte IASB et diskusjonsnotat
(”discussion paper”) om utvinningsvirksomhet (gru-
vedrift, oljevirksomhet mv.) på høring, med hørings-
frist 30. juli 2010.  Formålet med notatet er å analy-
sere ”the unique financial reporting issues applicable
to extractive activities”.

Bakgrunnen for arbeidet er ikke direkte relatert
til å motvirke kapitalflukt fra utviklingsland og/eller
å bekjempe skatteunndragelse og korrupsjon. Notatet
er utarbeidet av en prosjektgruppe nedsatt av IASB.
Med bakgrunn i innspill som framkommer i høringen
vil IASB beslutte hvorvidt det skal utarbeides en sær-
skilt regnskapsstandard for utvinningsvirksomhet
samt utrede det nærmere innholdet i en slik standard. 

I rapporten er innspill fra frivillige organisasjo-
ner som støtter den internasjonale kampanjen ”Pub-
lish What You Pay” vurdert. Kampanjen søker å bi-

dra til åpenhet rundt forvaltningen av ressurser i utvi-
klingsland ved at foretak som driver utvinningsvirk-
somhet skal opplyse om beløp som er betalt til myn-
dighetene i vedkommende stat samt informasjon om
olje- og gassreserver, produksjonsinntekter mv. Et
sentralt siktemål for kampanjen er at all informasjon
skal gis for hver enkelt stat samlet (”land-til-land-
rapportering”). Formålet med slik rapportering er å gi
informasjon som gjør det sivile samfunn (innbygge-
re, presse mv.) i stand til å vurdere hvordan naturres-
sursene i den enkelte stat forvaltes.

Prosjektgruppen nedsatt av IASB har lagt til
grunn at de konkrete forslagene i rapporten vil med-
føre at blant annet utviklings- og produksjonskostna-
der vil bli rapportert på land-til-land-basis i den grad
disse er vesentlige for det regnskapspliktige foretak.
Derimot anser prosjektgruppen at eventuell rapporte-
ring av beløp som er betalt til vedkommende stats re-
gjering må utredes nærmere. På denne bakgrunn an-
befaler gruppen at land-til-land-rapportering av beta-
linger vurderes nærmere ut fra en kost/nytte-betrakt-
ning.

Når det gjelder innholdet i rapporten, vil jeg først
understreke at det er positivt med regler og standar-
der som bidrar til åpenhet. Slik åpenhet har egenverdi
i økonomiske forhold av betydning for nasjonale og
allmenne interesser, og kan i noen grad også supplere
andre og mer målrettede tiltak for å sikre at riktig inn-
tekt blir oppgitt til beskatning i de ulike land. Ved
vurderingen av forslagene må det imidlertid tas hen-
syn til at primærbrukerne av regnskapene er långive-
re, investorer mv. (”capital providers”). Videre er det
klart at de nærmere konsekvensene av land-til-land-
rapportering må utredes nærmere. I denne sammen-
hengen er det avgjørende at regnskapsbrukerne og de
regnskapspliktige gir uttrykk for sine synspunkter,
slik IASB nå har lagt til rette for gjennom offentlig
høring av rapporten. Som nevnt ovenfor vil IASB ta
stilling til om det skal utarbeides en regnskapsstan-
dard for utvinningsvirksomhet med bakgrunn i hø-
ringsinstansenes innspill. 

På denne bakgrunn har jeg foreløpig ikke konklu-
dert med om det er aktuelt å støtte de enkelte forsla-
gene i rapporten. Jeg presiserer at dersom IASB utar-
beider en ny standard for utvinningsvirksomhet, vil
Regjeringen kunne gi uttrykk for Norges syn i forbin-
delse med at standarden innlemmes i EF-retten.
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SPØRSMÅL NR. 1364

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug
Besvart 11. juni 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«Antall studenter som blir tatt for juks, eller opp-

gir at de har jukset til eksamen er høyt og økende.
Sannsynligheten for å bli tatt er lav og sanksjonene er
milde.

Ser statsråden nødvendigheten av en gjennom-
gang av rutiner når det gjelder å avdekke juks, og å
sørge for strengere sanksjoner ved bevisst juksing til
eksamen?»

BEGRUNNELSE:
Senest i mars i år kunne studentaviser vise til en

undersøkelse som viste at 5 % av studentene oppgir
at de jukser på eksamen. Omtrent samtidig ble 5 dok-
torgradsstudenter i etikk avslørt i juks. Omfanget
både av de som blir tatt for juks og de som oppgir at
de jukser har vært økende de siste årene. 

Det er på det rene at sannsynligheten for å bli tatt
er minimale. Dette viser behovet for en gjennomgang
av rutinene lærestedene har for å avdekke juks.

Videre viser dette oss at de sanksjoner som fore-
ligger i dag overfor de som blir tatt i juks ikke funge-
rer avskrekkende.

Svar:
Jeg er enig med representanten Hanekamhaug i at

det er svært viktig at vi innenfor høyere utdanning
har systemer som sikrer at fusk forebygges og avdek-
kes. Det er også viktig at fusk møtes med et enhetlig
sanksjonsnivå.

Universitets- og høyskoleloven inneholder et ek-
splisitt forbud mot bruk av falske vitnemål og doku-
menter utstedt av falske institusjoner. Bruk av slike
falske dokumenter blir regelmessig fulgt opp ved at
institusjonene anmelder dette forholdet til politiet.

Videre gir universitets- og høyskoleloven hjem-
mel for å annullere eksamen og utestenge kandidater
fra institusjonen og frata dem retten til å gå opp til ek-
samen ved universiteter og høyskoler i inntil ett år,
der kandidater på uredelig vis har skaffet seg adgang
til å gå opp til eksamen, eller har forsøkt å fuske eller

forsettlig eller uaktsomt har fusket til eksamen. I lov-
forarbeidene understrekes det at den generelle utvik-
lingen i teknologisk kildemateriale stiller krav til at
studentene utøver aktsomhet i sin bruk av ulike kil-
der. Samtidig understrekes betydningen av at univer-
siteter og høyskoler veileder studentene i riktig kilde-
bruk.

Klager over vedtak i fuskesaker behandles av
Felles klagenemnd. Denne nasjonale klagenemnden
har eksistert siden 1. april 2006, og den har i tidsrom-
met frem til 1. januar 2009 behandlet 80 fuskesaker.
Felles klagenemnd gir i sin årsmelding for 2008 en
redegjørelse for forvaltningspraksis på dette områ-
det. Klagenemnden gjør her blant annet rede for hva
som er å anse som fusk i lovens forstand, hvordan
kravet til subjektiv skyld skal forstås og hvilke bevis-
krav som gjelder. Den gir videre en anvisning på an-
befalt reaksjonsnivå og fremhever betydningen av å
informere om hva som regnes som fusk.

Klagenemndens årsmelding distribueres til alle
universiteter og høyskoler, og bidrar til at sektoren
holder oppmerksomheten på fuskeproblemet, legger
til grunn en felles forståelse av hva som er fusk og
sanksjonerer fusk på en enhetlig måte.

Dersom en utdanningsinstitusjon, Nasjonalt or-
gan for kvalitet i utdanningen eller Samordna opptak
oppdager at en søker har utlevert falske dokumenter,
skal de ifølge universitets- og høyskoleloven gjensi-
dig informere hverandre etter at forholdet er anmeldt
til politiet. Videre kan universiteter og høyskoler in-
formere andre høyere utdanningsinstitusjoner om
vedtak om annullering av eksamen på grunnlag av
fusk.

Denne informasjonsutvekslingen skal forhindre
at utestengte studenter gis opptak på andre høyere ut-
danningsinstitusjoner i utestengningsperioden. De-
partementet arbeider nå med å utforme retningslinjer
for slik informasjonsutveksling. Disse retningslinje-
ne skal legge til rette for et brukervennlig system som
sikrer en enhetlig praksis for informasjonsutveksling,
og som samtidig ivaretar personvernhensyn på en
god måte.
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SPØRSMÅL NR. 1365

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug
Besvart 11. juni 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«En betydelig del av befolkningen har dysleksi.

Man kan også anta at deler av frafallet i skolen skyl-
des dette. Samtidig som tidlig avdekking er viktig for
å opprettholde normal progresjon oppgir flere lærere
at de føler de ikke har nok kompetanse til å oppdage
dysleksi blant skoleelever. Det finnes også eksempler
på at elever går gjennom hele grunnskolen uten å bli
diagnostisert. 

Vil statsråden vurdere å bidra til å integrere mer
kompetanse om avdekking av elever med dysleksi i
lærerutdanningen?»

Svar:
Til erstatning for dagens allmennlærerutdanning

starter vi fra høsten to nye lærerutdanninger rettet
mot årstrinn 1–7 og 5–10 i grunnskolen. De nye ut-
danningene skal gi mer spesialisert faglig og pedago-
gisk kompetanse for undervisning på ulike trinn og
de skal styrke lærernes kunnskaper og ferdigheter i å
vurdere den enkelte elevens læring og tilpasse under-
visningen til hver elevs forutsetninger. 

Et viktig element i de nye grunnskolelærerutdan-
ningene er et nytt og utvidet pedagogikkfag, pedago-
gikk og elevkunnskap, som skal være et viktig red-
skap til å styrke lærernes kompetanse i å undervise i
de grunnleggende ferdigheter og gi tilpasset opplæ-
ring. Faget skal gi forståelse for mangfoldet blant
elevene, både i bakgrunn, faglige forutsetninger, må-

ter å lære på og ulike elevers særlige behov. En del av
lærerkompetansen er å kunne se når elever trenger en
spesiell oppfølging og delta i vurdering av eventuelt
behov for å trekke inn pedagogisk spesialkompetan-
se. 

Basert på målene i St. meld. nr. 11 (2008–2009)
Læreren – rollen og utdanningen og Innst. S. 185
(2008–2009) har Kunnskapsdepartementet fastsatt
forskrift om rammeplan for de nye grunnskolelærer-
utdanningene. En viktig del av denne er beskrivelser
på et overordnet nivå av forventet læringsutbytte ved
fullført utdanning, definert som kunnskap, ferdighe-
ter og generell kompetanse. Uten at kompetanse til å
avdekke dysleksi hos elever er nevnt spesielt, har for-
skriftens mer generelle læringsutbyttebeskrivelser
klare krav til kunnskaper og ferdigheter som omfatter
denne type kompetanse. Det rammeplanutvalget som
departementet oppnevnte for å lage utkast til for-
skrift, utviklet også og står ansvarlig for nasjonale
retningslinjer som gir utfyllende læringsmål for de
enkelte fagene. I retningslinjene for norskfaget er det
bl.a. presisert at studentene skal kunne kartlegge le-
se- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak
for tilpasset opplæring og oppdage lese- og skrive-
vansker. Læringsutbyttebeskrivelsene i forskriften
og retningslinjene skal legges til grunn for institusjo-
nenes bestemmelser om faglig innhold, pensum, ar-
beidsformer og vurderingsordninger i program- og
fagplaner for de nye grunnskolelærerutdanningene.

SPØRSMÅL NR. 1366

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 14. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Flere norske kommuner har innført nye be-

grensninger i skjenketidene for alkohol. 
Kan statsråden opplyse om hvordan kriminalitets-

utviklingen så langt har vært der dette nå er prøvet ut?»

Svar:
Økningen i alkoholbruken i befolkningen de se-

nere årene gir store utfordringer, særlig i de større by-

ene. Det er en veldokumentert sammenheng mellom
totalforbruket av alkohol og omfanget av alkoholre-
laterte skader. De fleste akutte alkoholskadene ram-
mer det store flertallet av befolkningen, ikke bare en
mindre gruppe misbrukere. Likeledes er det en vel-
kjent sammenheng mellom alkoholbruk og fore-
komst av visse typer kriminalitet. Ikke minst sam-
menhengen mellom alkoholbruk og vold er en av de
best dokumenterte sammenhenger man har på dette
området. Økt tilgjengelighet til alkohol gir også økt
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forbruk av alkohol. Også internasjonal forskning vi-
ser entydig at det er en klar sammenheng mellom al-
koholkonsum og vold og at økt alkoholkonsum gir
økt vold. 

Dette blir også understreket i NOU 2010:13 Drap
i Norge i perioden 2004 – 2009 som nylig er lagt
fram. I utredningen refereres det til undersøkelser fra
de nordiske land med mer beruselsesdrikking, her-
under helgefyll, der andelen alkoholrelaterte voldstil-
feller utgjør 70 – 80 % av voldstilfellene samlet,
mens de i land som USA og Canada utgjør omkring
50 %. I utredninger understreker utvalget med hen-
visning til forskningslitteratur at sannsynligheten for
å utøve vold øker med økende alkoholinntak og med
økende beruselsesfrekvens. Den samme tendens vi-
ser seg også når det gjelder risikoen for å bli utsatt for
vold. 

Drap er den alvorligste form for vold, men også
andre former for vold henger hyppig sammen med al-
koholkonsum. I nevnte utredning refereres det til un-
dersøkelser som viser at selv om en relativt stor del
av alkoholrelaterte slagsmål kan tilskrives en relativt
liten gruppe i befolkningen som drikker mest, har
man likevel sett at størstedelen av den alkoholrelater-
te volden likevel må tilskrives alkoholbrukere som
ikke er i en høyrisikogruppe. Dette er etter min opp-
fatning viktig kunnskap for hvordan vi utformer vår
alkoholpolitikk, herunder skjenkepolitikken. Både
antall skjenkesteder og lengden på skjenketiden på-
virker det samlede konsum alkoholholdig drikk. Fle-
re kommuner har erfart at lang skjenketid har uheldi-
ge konsekvenser, ikke minst når det gjelder fore-
komst av voldshandlinger nattestid. Lengst mulig
skjenketid innen alkohollovens rammer medfører en
stor belastning arbeids- og ressursmessig også for po-
litiet. 

Jeg har derfor med tilfredshet notert meg at flere
kommuner nå bruker alkoholloven til å forebygge
vold ved at man har kortet inn på skjenketiden om
natten. Også politiet har vært en pådriver for å få til
en reduksjon i skjenketiden. Det foreligger imidlertid
ingen samlet analyse over virkningene på den samle-
de kriminalitetsutviklingen, slik representanten Høy-
bråten spør om. Det kreves et større forskningsarbeid
for å kunne beskrive kriminalitetsutviklingen og
hvordan den eventuelt blir påvirket av en innskren-
king i skjenketiden i de områdene der dette er gjort.
Imidlertid har politiet flere steder erfart at sentrums-
steder i kommuner der man har innskrenket skjenke-
tiden, har blitt roligere på nattestid og at volden og
ordensforstyrrelsene har minket.

Jeg vil i den sammenheng vise til hva man har
gjort i Trondheim og hvilke erfaringer man har hatt
etter at skjenketiden ble innskrenket med én time fra

kl. 03.00 til kl. 02.00 den 1. oktober 2008. I en rap-
port, utarbeidet av Sør-Trøndelag politidistrikt, har
man påvist at antall anmeldelser for vold som er re-
gistrert i Trondheim sentrum (Midtbyen politisone)
der hovedtyngden av skjenkesteder ligger, gikk ned
med 22,4 % fra 2008 til 2009. Sammenlikner man to
hele år med ulike skjenketider (kl. 03 i 2007 og kl. 02
i 2009), gikk andelen registrerte legemssaker ned
med 33,7 % fra 2007 til 2009. I rapporten påpekes at
nærmere ¾ av de registrerte sakene i 2009 skjedde på
fredag, lørdag og søndag. Dessuten er det verd å mer-
ke seg at antallet legemssaker som skjedde mellom
kl. 03 og kl. 04 ble redusert med hele 68 % ett år etter
innskjerpingen av skjenketiden. En slik reduksjon re-
presenterer en gledelig og vesentlig helsegevinst for
potensielle ofre, samtidig som også politiet kan be-
nytte ressursene til andre vesentlige oppgaver. 

Etter min oppfatning er de kommunene som
strammer inn når det gjelder skjenkepolitikken, enten
det gjelder antall skjenkesteder, kontroll med ut-
skjenking av alkoholholdig drikk eller skjenketiden,
på riktig vei for å forebygge kriminalitet som vold og
hærverk, i tillegg til å minske risikoen for å bli utsatt
for vold. Derfor skal kunnskap om konsekvensene av
en liberal salgs- og skjenkepolitikk danne grunnlag
for regjeringens forebyggende innsats for å redusere
alkoholrelaterte skader og kriminalitet. Jeg vil legge
til rette for at det lokalt fortsatt gjennomføres tiltak
for å begrense alkoholbruk og skader. Begrensning i
tilgjengelighet og innstramming i salgs- og skjenke-
tider, samt begrense overskjenking, særlig blant ung-
dom, er slike tiltak. I den forbindelse er videreutvik-
ling og effektivisering av det tverretatlige arbeidet
viktig, bl.a. ved å forsterke lokale organer som poli-
tiråd og Samordning av lokale tiltak (SLT). 

På sikt mener jeg det vil være nødvendig å inn-
hente en samlet oversikt over erfaringene som kom-
munene, helsevesenet og politiet gjør med tiltak
innen alkoholpolitikken, bl.a. med innskrenking av
skjenketidene, både når det gjelder kriminalitetsut-
viklingen og helseskader som følge av kriminalitet,
herunder voldsutøvelse. Endringen bør imidlertid får
virke noe tid før det er hensiktsmessig å iverksette en
større evaluering. 

Den positive utviklingen med henblikk på ned-
gangen i antallet voldssaker, kan imidlertid ikke leses
uavhengig av den betydelige økningen av politikraf-
ten denne regjeringen har lagt til rette for. For 2010
er det bevilget 1.3 milliarder til politiet. I tillegg var
det rekordopptak på politihøgskolen med 720 studen-
ter samt at 460 sivile stillinger ble videreført fra kri-
sepakken. Regjeringen har dermed økt budsjettet for
politi og påtalemyndighet med om lag 2,85 milliarder
kroner nominelt i perioden 2006-2010.
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SPØRSMÅL NR. 1367

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien
Besvart 15. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at fylkesmannen i Nordland i

brev av 2.6.2010, ref 2010/4343 tolker opplæringslo-
ven og intensjonene i loven riktig, og i så fall hvilke
andre lovhjemler er det som sikrer at "elever som er
for flinke til å ha utbytte av opplæringen" får en opp-
læring de har utbytte av?»

BEGRUNNELSE:
I et brev fra fylkesmannen i Nordland, datert

2.6.2010, ref. 2010/4343 kan man lese at fylkesman-
nen tolker opplæringslovens § 1-2 slik at:

"Bestemmelsen om tilpasset opplæring må ses i
sammenheng med bestemmelsene i opplæringsloven
kap. 5 om spesialundervisning"

og senere at 

"...rettighetene til spesialundervisning ikke gjel-
der for elever som er for flinke til å få et tilfredsstillen-
de utbytte av opplæringen."

Etter min oppfatning har både Kunnskapsløftet
og senere behandlinger av skolepolitikk i Storting og
regjering har i større eller mindre grad lagt vekt på at
tilpasset opplæring også handler om å ivareta de
elevene som er for flinke til å utbytte av undervisning
på det nivået de aldersmessig hører hjemme. Derfor
finner jeg svaret fra fylkesmannen i Nordland svært
oppsiktsvekkende.

Svar:
Det er korrekt at det bare er elever som ikke har

eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opp-
læringen som har rett til spesialundervisning, jf. opp-
læringsloven kap. 5 og Ot.prp. nr. 46 (1997-98). Men
også de faglig sterke elevene skal så langt det er mu-
lig få ivaretatt sitt behov innen rammen av ordinær
tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3.

Jeg er sterkt opptatt av at også de særlig flinke
elevene får et godt tilbud i skolen. Blant annet ble det
i 2008 åpnet for at en elev i ungdomsskolen kan ta fag
i videregående opplæring, basert på frivillighet fra
kommunen og fylkeskommunen. Jeg er kjent med at
flere kommuner har tatt denne ordningen i bruk.

I mer ekstraordinære tilfeller der det ikke vil være
mulig for skolen innen rammen av ordinær tilpasset
opplæring å ivareta en svært faglig sterk elevs behov,
kan det etter omstendighetene og på bakgrunn av
søknad og sakkyndig vurdering fattes vedtak om at
eleven kan forsere opplæringsløpet helt eller delvis,
jf. opplæringsloven § 2-1.

Det er en utfordring å få til en mer variert skole
som treffer alle elevers behov, særlig på ungdoms-
trinnet. Jeg vil fremme en egen stortingsmelding om
dette.

SPØRSMÅL NR. 1368

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 16. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Gjennom bestemmelser om vei - og gateutfor-

ming settes det i Veinormal Håndbok 017 krav om
sikt for biltrafikk i uregulerte veikryss (kryss uten
lys). Når bestemmelsene brukes bokstavlig og ukri-
tisk kan det legge betydelige begrensninger på utnyt-
telse og bruk av eksisterende eiendommer og for ny
bebyggelse.

Vil statsråden se på endring av Veinormal Hånd-
bok 017 som på en mer fleksibel måte tar hensyn til
trafikkmengde, på forskjell på vei, gate og avkjørsel
(blindvei)?»

BEGRUNNELSE:
Bestemmelsene om vei- og gateutforming brukes

bl.a. i forbindelse med behandling av byggesøknader
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i byer/byområder. Unyanserte bestemmelser og ikke
minst unyansert bruk kan medføre at enklere bygge-
saker kan bli omfattende, langvarig og kostnadskre-
vende. En oppmykning gjennom endring eller presi-
sering av gjelde regelverk kan sikre at enklere bygge-
saker nettopp behandles som enkle og ikke gjøres
vanskelig gjennom et byråkratiserende regelverk.

Svar:
Vegnormalene er en serie håndbøker om dimen-

sjonering og utforming av offentlige veger. Vegnor-
malene utarbeides for alle offentlige veger. De kan
fravikes av vegholder, det vil si Vegdirektoratet for
riksveger, fylkeskommunen for fylkesveger og kom-
munen for kommunale veger. Dette framgår av for-
skrift etter veglovens § 13 om anlegg av offentlig veg
av 29.03.2007. Mitt inntrykk er at kommuner og fyl-
keskommuner er fornøyd med dette. Man har tilgang
til den beste kompetansen, samtidig som man kan ta
lokale hensyn.

Jeg vil understreke at sikt er en viktig størrelse
for trafikksikkerhet, trafikkavvikling og følelse av
trygghet. Samtidig vil siktsoner legge begrensninger
på arealbruken nær krysset. Slike motstridende hen-
syn er det ofte. Dette er løst ved at vegnormalene gir
krav fundert i forskning og beste praksis, samtidig
som vegholder har myndighet til å fravike i spesielle
situasjoner. Fravik bør følges av en ros-analyse (risi-
ko og sikkerhet) der det dokumenteres at kompense-
rende tiltak gir like god sikkerhet. 

Jeg mener at siktkravene i vegnormalene er for-
nuftige og godt begrunnet, samtidig som systemet
åpner for at den aktuelle vegmyndigheten kan fravike
normalkravene dersom andre tungtveiende grunner
gjør det nødvendig. Etter min vurdering er det derfor
ikke grunn til å vurdere endring i siktkravene for
kryss og avkjørsler nå.

SPØRSMÅL NR. 1369

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 14. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Vil statsråden foreta seg noe i forhold til at sta-

tistikken viser at mange velger trygd fremfor ar-
beid?»

BEGRUNNELSE:
Det er svært urovekkende at ut i fra en studie fra

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser det seg at en mer
lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdordning er
en viktig årsak til at det er så mange som er uføretryg-
det i Norge sammenlignet med andre land. Det viser
seg at det er en klar sammenheng mellom størrelsen
på uførepensjonen og hvor mange som velger uføre-
trygd isteden for å fortsette i arbeidslivet. Samtidig
viser det seg også at dersom en kutter uførepensjonen
med fem prosent, vil mellom 5 og 20 prosent sann-
synligvis bli værende i jobb. Og Norge trenger ar-
beidskraft for fremtiden så her bør en gjøre noen
grep.

Svar:
Det er ingen entydig forklaring på at andelen ufø-

repensjonister i befolkningen er høy i Norge sam-
menliknet med mange andre land. Veksten i antall
uførepensjonister i senere år har eksempelvis skjedd
samtidig med at det har blitt flere eldre i den yrkesak-
tive delen av befolkningen, og andelen uførepensjo-
nister er høyere i eldre enn i yngre aldersgrupper.
Målt som andel av befolkningen har det ikke vært
noen vekst de siste årene. Samtidig som andelen ufø-
repensjonister er høyere i Norge enn i de fleste andre
land, er også sysselsettingen i Norge høy og andelen
av befolkningen i yrkesaktiv alder som ikke har egen
inntekt i form av enten arbeidsinntekt eller trygd lav.

Jeg er kjent med undersøkelsen fra Statistisk Sen-
tralbyrå som peker på kompensasjonsnivået i ordnin-
gen som en viktig forklaringsfaktor på høy uførean-
del blant menn. Gjennomsnittlig kompensasjonsgrad
i folketrygden ligger i dag mellom 50 og 60 prosent
av tidligere inntekt. Dette er ikke spesielt høyt sam-
menliknet med tilsvarende ordninger i andre land.
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Kompensasjonsgraden vil imidlertid være høyere for
uførepensjonister som har en tjenestepensjon. Som
følge av at minsteytelsen i Norge også er forholdsvis
høy sammenlignet med i andre land, kan kompensa-
sjonsgraden også være til dels betydelig høyere for
uførepensjonister med tidligere lav arbeidsinntekt
og/eller som har hatt liten tilknytning til arbeid. 

Departementet arbeider for tiden med utforming
av en ny uføreordning. Dette er dels en tilpasning til
ny alderspensjon, blant annet på bakgrunn av forslag
fra Uførepensjonsutvalget (NOU 2007:4 Ny uføres-
tønad og ny alderspensjon til uføre) og dels en brede-
re gjennomgang av dagens uføreordning med vekt på
tiltak som kan bidra til bedre utnytting av den enkel-
tes arbeidsevne. Det blir her viktig å legge til rette for
at den enkelte i størst mulig grad skal kunne utnytte

sin arbeidsevne fullt ut. Samtidig skal personer som
ikke har mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid
fortsatt sikres et rimelig inntektsnivå. Uførepensjons-
utvalget har foreslått at uførepensjonen beregnes et-
ter samme prinsipp som arbeidsavklaringspenger og
skattlegges som lønn. Det var bred enighet blant hø-
ringsinstansene om disse forslagene, blant annet for-
di det i større grad enn i dag vil synliggjøre virknin-
gene av å gå fra arbeid til pensjon og/eller tilbake i ar-
beid. Endrede regler for avkorting av uførepensjonen
ved samtidig arbeid er et av flere andre tiltak som
også vil bli vurdert. 

Jeg tar sikte på å legge fram en lovproposisjon
om ny uførepensjon og nye regler for overgang mel-
lom uførepensjon og alderspensjon ved utgangen av
2010.

SPØRSMÅL NR. 1370

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 15. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«For en tid tilbake var UF komiteen på besøk på

de 3 aktuelle basene for fremtidig jagerflybase. Un-
der besøket på Ørland ble det hevdet av øverste befal,
under orienteringen, at NATO ikke lenger hadde in-
teresse av nordområdene. Jeg spurte da og jeg kunne
referere til denne påstanden noe vedkommende be-
kreftet.

Mitt spørsmål er derfor om statsråden deler den-
ne oppfatningen om at NATO ikke er opptatt av det
som skjer i nord og hvordan vår forsvarspolitikk bør
endres som følge av dette?»

BEGRUNNELSE:
Må innrømme at jeg ble en smule overrasket over

uttalelsen på Ørland. For meg var det helt nytt at så
skulle være tilfelle. Det ble også hevdet at man i
NATO stilte spørsmål ved QRA som verktøy, også
dette helt nytt for komiteen. Jeg ser derfor frem til å
få regjeringen syn på de nevnte utfordringer.

Svar:
Forsvarsdepartementet deler ikke den oppfatning

at NATO ikke lenger har interesse av nordområdene.
Departementets klare inntrykk er tvert i mot at det er

økende interesse for nordområdene i alliansen. Uten-
riksministeren har ved to anledninger orientert NA-
TOs Råd om utviklingen i nord, noe som i seg selv
har bidratt til økt fokus på regionen. I januar i fjor ble
det avholdt et høynivåseminar på Island om NATOs
rolle i regionen. En rekke politikere fra sentrale alli-
erte land deltok. Nordområdene er også et tema som
nevnes i forbindelse med arbeidet med nytt strategisk
konsept i NATO. For øvrig er det stor interesse fra al-
lierte land for å øve og trene i nord. Ellers har nærom-
rådeinitiativet, som ble fremmet for snart to år siden,
økt oppmerksomheten omkring alliansens nærområ-
der generelt, herunder nordområdet. På denne bak-
grunn ser regjeringen ikke behov for å gjøre endrin-
ger i forsvarspolitikken på dette området. 

QRA (Quick Reaction Alert)-kapasiteten er en
meget viktig del av NATOs integrerte luftovervåk-
nings- og luftkontrollsamarbeid som pågår kontinu-
erlig, 24 timer i døgnet. Dette samarbeidet ligger fast
og støttes av samtlige medlemsland, selv om den mer
konkrete gjennomføringen diskuteres med jevne
mellomrom. Fra norsk side tillegges samarbeidet på
luftsiden meget stor vekt fordi det sikrer effektiv
overvåkning og kontroll av norsk og tilstøtende luft-
rom, og representerer et kontinuerlig alliert nærvær i
våre nærområder.
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SPØRSMÅL NR. 1371

Innlevert 7. juni 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr
Besvart 11. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«I hvilken grad kan og blir saker overført fra tin-

gretter og lagmannsretter som har høy saksbehand-
lingstid til andre domstoler som har langt lavere saks-
behandlingstid og som kan bidra til at den totale saks-
behandlingstid blir redusert?»

Svar:
Det følger av domstolloven § 38 at en sak kan

overføres til en annen sideordnet domstol ”når særli-
ge grunner gjør det påkrevd eller hensiktsmessig”.
Det er forutsatt at overføringsregelen skal benyttes
med varsomhet.  

Det er først og fremst forhold ved saken som be-
grunner overføring etter domstolloven § 38, for ek-
sempel at det er aktuelt med åstedsbefaring i et annet
domssogn, eller at flertallet av aktørene i saken, her-
under parter og vitner, bor i et annet domssogn. Over-
føring kan også foretas dersom sakens omfang, sam-
menholdt med andre forhold ved domstolen, utgjør
særlige grunner, jf. Ot.prp. nr 25 (1994-95). 

Domstoladministrasjonen opplyser at det i de al-
minnelige domstolene ikke er vanlig å overføre saker
mellom sideordnede domstoler på grunnlag av kapa-
sitetshensyn og at det ikke finnes statistikk over de
tilfellene der det skjer.

SPØRSMÅL NR. 1372

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 18. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Helse Førde må foreta innsparing på 150 milli-

oner. Deres forslag er å legge ned akuttberedskap og
fødetilbud ved lokalsykehusene i Lærdal og på Nord-
fjordeid. Helseminister og statsminister ga nylig løf-
ter om at befolkningen skal beholde sine lokalsyke-
hus med akuttberedskap og fødetilbud. Konsekven-
sen vil da bli innsparinger på andre viktige områder
ved sykehuset i Førde. 

Mener statsråden at de "objektive kriterier" som
Helse Vest har lagt til grunn, med hovedvekt på fol-
ketall, er riktige?»

BEGRUNNELSE:
Når innsparinger annonseres, er det viktig å legge

til grunn mer enn bare folketall. Historiske forhold
som strukturer med lokalsykehus og beredskapstje-
nester er også viktig. I strategi 2020 har dessuten så
og si alle høringsuttalelsene Helse Førde har fått, sagt
at det er svært viktig å beholde et sterkt sentralsyke-
hus.

Svar:
I forbindelse med Regjeringens fremleggelse av

forslag til statsbudsjett, utarbeider som kjent Helse-
og omsorgsdepartementet et forslag til budsjett for
den statlige spesialisthelsetjenesten, hvor en også
foreslår en fordeling mellom regionene. Fordelingen
mellom regionene har i de senere år blitt justert som
følge av et omfattende utredningsarbeid som har blitt
gjort i det offentlig oppnevnte Hagen-utvalget
(St.meld. nr. 5 (2003-2004)) og senere i Magnussen-
utvalget (NOU 2008:2). Dette har bidratt til økte
overføringer til Helse Vest RHF.

Den interne fordelingen av basisrammen mellom
de ulike helseforetakene er det de regionale helsefor-
etakene som har ansvar for å gjennomføre. Helse
Vest RHF har informert meg om at deres metodikk
for fordeling av basisrammen mellom helseforetake-
ne har blitt utviklet over flere år. De første to årene et-
ter sykehusreformen (2002 og 2003) ble basisram-
men primært fordelt på bakgrunn av historisk forde-
ling. De prioriteringene som tidligere ble gjort i de tre
aktuelle fylkeskommunene ble dermed videreført.
Denne videreføringen oppfattet Helse Vest RHF som
uheldig ut i fra det helsepolitiske målet om at befolk-
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ningen i landet skal ha et likeverdig helsetilbud.
I forkant av budsjettildelingen for 2004 utformet

derfor Helse Vest RHF en fordelingsmodell som i
hovedsak bygget på objektive kriterier, og da med ut-
gangspunkt i de objektive kriteriene som lå i utred-
ningen til det ovennevnte Hagen-utvalget (St.meld.
nr. 5 (2003-2004)). Denne modellen har etter de opp-
lysninger jeg har fått fra Helse Vest RHF, senere blitt
forbedret gjennom prosesser med involvering fra hel-
seforetakene og aktuelle fagpersoner fra universitets-
miljøene. Modellen som blir brukt i budsjettildelin-
gen i 2010, bygger på de nasjonale analysene som ble
gjort av Magnussen-utvalget i 2008.

Resultatet er en omfordeling mellom helseforeta-
kene der konsekvensen for Helse Førde HF er en re-
duksjon i basisrammen som tildeles fra Helse Vest
RHF. I modellen er det lagt til grunn et relativt behov
i befolkningen, og så langt det er vurdert som faglig
forsvarlig, er det kompensert for kostnader knyttet til
uhensiktsmessig struktur, beredskap m.m. I bereg-
ningen av behovene i befolkingen tar Helse Vest
RHF utgangspunkt i både sosiale kriterier og folke-
tall i ulike aldersgrupper. Det er utviklet egne behov-
smodeller både for somatikk, psykiatri og tverrfaglig
rusbehandling.

For å unngå for store omfordelingseffekter fra et
år til et annet, har Helse Vest RHF tildelt Helse Førde
HF et skjønnstilskudd som er økt fra tidligere 20 mill.
kroner til 30 mill. kroner for 2010. Styret for Helse
Vest RHF har imidlertid signalisert at dette skjønns-
tilskuddet vil falle bort fra 2011.

Helse Førde HF har også blitt behandlet særskilt
når det gjelder resultatkrav. Resultatkrav for årene

2006 til 2010 fremgår av tabellen under. I tabellen ser
en også det faktiske resultat for de aktuelle årene, og
dermed avviket i forhold til eiers resultatkrav. 

tall i hele 1000

I forutsetningene til langtidsbudsjett 2010-2014
er det lagt til grunn et resultat i balanse i Helse Førde
HF innen 2012.

I budsjettildelingen for 2010 har Helse Førde HF
fått en reell vekst i inntektsrammen på om lag 50
mill. kroner. Med utgangspunkt i resultatet for 2009
og resultatkravet for 2010 vil, alt annet likt, Helse
Førde HF ha en beregnet omstillingsutfordring på
10,76 mill. kroner for 2010. Helse Førde HF har selv
vurdert omstillingsbehovet til å være høyere, og har
derfor utarbeidet en tiltakspakke på 45 mill. kroner.

I 2011 vil skjønnstilskuddet på 30 mill. kroner
falle bort og resultatkravet blir strammet inn til -20
mill. kroner. Med utgangspunkt i omstillingsarbeidet
som nå blir planlagt, mener Helse Vest RHF at Helse
Førde HF har fått relativt krevende, men likevel ri-
melige rammer å forholde seg til de neste årene.

SPØRSMÅL NR. 1373

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen
Besvart 11. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Mener justisministeren at det er rettferdig å be-

laste flyselskapene for kostnader, i de sakene hvor
selskapene hverken har myndighet, kunnskap eller
lovlig rett til å undersøke fakta?»

BEGRUNNELSE:
Flere flyselskaper har i de siste årene blitt belastet

med store kostnader i forbindelse med utvisninger av
personer som har reist inn i Norge uten gyldige doku-
menter. 

Ansvaret for de ulike kontrollene går langt utover
det selskapene har myndighet til å utføre. For eksem-
pel hvis politiet vurderer at en passasjer fra Serbia
mangler penger til opphold, men har gyldig pass ved
innreise, så sendes personen ut igjen på flyselskape-
nes regning. Personer som er varig utvist fra Norge,
kan reise inn i landet igjen med gyldig pass som fly-
selskapene kontrollerer, men flyselskapene blir be-
lastet med kostnaden når disse skal sendes ut igjen.
Tidvis har også passasjerer sluppet gjennom pass-
kontrollen med falske pass ut av Norge og inn i Eng-

Årstall Resultatkrav Faktisk resultat  Avvik

2010    -40 000
2009 -46 389 -100 760 -54 731
2008  -74 400  -151 000  -76 600
2007 -46 000  -124 000 -78 000
2006 -42 400 -108 000 -65 600
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land, hvor flyselskapene blir straffet med bøter selv
om det er politiet som har sluppet gjennom disse per-
sonene.

Videre er det også slik at en asylsøker som har
fått avslag på sin søknad i f.eks. Tyskland og som går
ombord i et fly til Norge med gyldig pass, blir flysel-
skapene holdt ansvarlig. Dette til tross for at flysel-
skapene er uten mulighet til å kunne undersøke om
vedkommende har fått avslag på en asylsøknad.

Seksjonssjef for Grense og forvaltningsseksjo-
nen ved Gardermoen politistasjon avviser kritikken
og sier at en kun forholder seg til regelverket.

Svar:
Det følger av utlendingsloven at et transportsel-

skap kan gjøres ansvarlig for de kostnader som pålø-
per ved å sende ut av landet en utlending som er kom-
met inn i landet med selskapet, og som blir bortvist
eller utvist i forbindelse med innreisekontroll. Trans-
portøransvaret er et objektivt ansvar uten vurdering
av transportørens skyld. Transportøransvaret gjelder
ikke ved innreise over indre Schengengrense. I hen-
hold til Schengenkonvensjonen artikkel 26 er Norge
forpliktet til å ha regler om transportøransvaret. 

Ansvaret innebærer at den transportøren som har

fraktet en utlending inn i landet, må frakte utlendin-
gen ut av landet igjen eller dekke utgiftene som pålø-
per ved uttransport på annen måte. Transportøransva-
ret inntrer imidlertid bare i tilfeller hvor det reageres
med bortvisning eller utvisning i forbindelse med
innreisen. Ansvaret inntrer for eksempel ikke i tilfel-
ler hvor en asylsøker har fått avslag på sin søknad og
er gitt ordinær utreisefrist, eller hvor utlendingen ved
innreisen blir tatt med narkotika og utvises på grunn-
lag av straffedom for smugling. 

Jeg har forståelse for at noen mener at det objek-
tive transportøransvaret i enkelte tilfeller kan fremstå
som urimelig. Ansvaret må imidlertid ses i sammen-
heng med transportørens næringsvirksomhet. Trans-
portører er profesjonelle aktører som til en viss grad
bør være ansvarlig for utgifter forbundet med virk-
somheten de bedriver, selv om det ikke foreligger
utaktsomhet fra deres side. Transportøransvaret kan
anses som en påregnelig følge av å drive transport-
virksomhet, og gir således mulighet for å kalkulere
de utgifter ansvaret medfører som ordinære drifts-
kostnader. Til sammenlikning kan nevnes det norske
system etter bilansvarsloven, hvor forsikringsselska-
pene hefter for anonyme skadevoldere.

SPØRSMÅL NR. 1374

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 18. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kan statsråden fastsette et tidspunkt for når re-

gjeringen vil finne en løsning for kjøreopplæring for
ungdom som av ulike årsaker ikke har andre mulig-
heter til privat øvelseskjøring, og vil ministeren sørge
for at Skåland skole får dispensasjon fra gjeldende re-
gelverk til å gi elevene fra Skåland ungdomssenter
tilbud om kjøreopplæring som en del av undervisnin-
gen?»

BEGRUNNELSE:
18.11.2009 stilte undertegnede spørsmål om bar-

ne- og likestillingsministeren kunne sørge for at ung-
dommer som bor på statlige barnevernsinstitusjoner
skal ha samme mulighet til å øvelseskjøre som ung-
dommer som bor hos sine foresatte, og om hun ville
sørge for at Skåland ungdomssenter får dispensasjon
fra gjeldende regelverk til å gi elevene fra Skåland

ungdomssenter tilbud om kjøreopplæring som en del
av undervisningen. 

Spørsmålet ble besvart av samferdselsministeren
12.01.2010. Der svarte statsråden at hun ønsket å få
vurdert problemstillingen nærmere og komme tilba-
ke til dette på et senere tidspunkt.

Skåland Skole i Lund kommune gir et opplæ-
ringstilbud til ungdom ved Skåland ungdomssenter.
Dette er et statlig tiltak for ungdom med problema-
tikk innen rus og atferd, som blir plassert etter vedtak
i Fylkesnemnda. Skåland Skole og Ungdomssenter
har søkt om dispensasjon fra Vegtrafikkloven og tra-
fikkopplæringsforskriften for å sikre at ungdommene
på senteret får samme mulighet til kjøreopplæring
som om de hadde bodd med sine foresatt.

Søknaden ble endelig avvist av Statens vegvesen
22.09.2009.

Undertegnede er gjort kjent med at Skåland Sko-
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le og Ungdomssenter, etter at de mottok svaret på
vårt spørsmål, 12.01.2010, har forsøkt å kontakte
Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet for å
endelig få avklart saken, før elevene går i sommerfe-
rie. Det har ikke lykkes Skåland Skole og Ungdoms-
senter å få et forpliktende svar fra statsråden.

Svar:
Med utgangspunkt i saken fra Skåland skole og

ungdomssenter ba jeg i vinter Vegdirektoratet utrede
det rettslige grunnlaget for, og hensiktsmessigheten
ved at ansatte ved Skåland og lignende institusjoner
skal kunne drive privat øvingskjøring med ungdom-
mer tilknyttet virksomheten.

Vegdirektoratets vurdering var at slik regelverket
er utformet i dag, faller slik øvingskjøring inn under
definisjonen av opplæring mot vederlag og er således
ulovlig privat øvingskjøring.

Tilbudet Skåland ønsker å gi til sine brukere er
etter min mening svært positivt både av hensyn til
trafikksikkerheten og ut fra sosiale hensyn. Jeg har
derfor bedt Vegdirektoratet om å gi Skåland skole og
ungdomssenter dispensasjon, slik at de kan drive
øvingskjøring med ungdommene som er tilknyttet
virksomheten. Overfor Vegdirektoratet er det gitt
klare føringer for at en slik dispensasjon bør foreligge
før neste skoleår starter opp i august.

SPØRSMÅL NR. 1375

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Torkil Åmland
Besvart 14. juni 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hvordan vil Norge forholde seg til forslaget fra

FN-administrasjonen om at UNICEF skal bidra med
128 millioner dollar til Nord-Korea 2011-2015 når
dette skal behandles i UNICEFs styre?»

BEGRUNNELSE:
I et notat fra FN-administrasjonen til UNICEFs

executive board for UNICEF foreslås det at UNICEF
skal gi totalt ca. 128 millioner dollar i bistand til Nord
Korea (dok. E/ICEF/2010/P/L.9). Bidraget skal gis i
perioden 2011-15, og gå til utvikling av helsetjenes-
ter, ernæring, vann- og sanitær, og til utvikling av le-
delseskompetanse. 

Norge er i dag den tredje største bidragsyter til
UNICEF. I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget
450 millioner NOK i støtte til organisasjonen. I til-
legg kommer bevilgninger over andre poster, som i
2008 utgjorde ca 600 millioner NOK. Norge er med-
lem av executive board i UNICEF, som skal behand-
le forslaget om støtte til Nord Korea. 

Nord-Korea er et av de mest totalitære og under-
trykkende regimer i verden, og bruker enorme sum-
mer til å opprettholde et overdimensjonert politi- og
militærapparat. I tillegg har regimet etablert et kom-
munistisk regime som medfører en svært uproduktiv
økonomi. Ved å bevilge store summer til humanitær
bistand risikerer FN å bidra til at regimet kan fortsette

å bruke pengene på politi- og militærmakt fremfor
sin egen befolknings velferd. 

Norge har som ambisjon å profilere seg som
freds- og bistandsnasjon internasjonalt.

Dersom Norges store bidrag i FN-systemet går til
denne type regimer, risikerer man å bidra til at totali-
tære regimer kan opprettholde sitt undertrykkende
maktapparat. Det vil videre kunne stille spørsmåls-
tegn ved Norges rolle som freds- og utviklingsnasjon
internasjonalt. Det vises også til den kritikk som er
reist fra faglig hold angående norsk bistand til dikta-
toriske regimer, og kritikken av FNs bistand som in-
effektiv og lite målrettet.

Svar:
Regjeringens linje, generelt sett, er at FN skal ha

et universelt nærvær – også i land det ikke er mulig å
ha et bilateralt samarbeid med. Det kan være snakk
om å vurdere innretningen på samarbeidet i de van-
skeligste landene, men ikke å trekke seg helt ut. FNs
aktivitet må være i tråd med vedtatte FN-resolusjoner
og de eventuelle krav til driften som stilles av de re-
spektive organisasjoners styrende organer. 

Situasjonen i Nord-Korea er vanskelig og kan ka-
rakteriseres som en vedvarende humanitær krise. Det
er mange tegn på underernæring og sykehusene man-
gler medisinsk materiell. Bistand til Nord-Korea er
humanitært motivert, basert på de klare behovene til
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den nordkoreanske sivilbefolkningen som lever un-
der svært vanskelige forhold. 

Det forhold at den humanitære situasjonen har
sammenheng med regimets feilslåtte politikk, påvir-
ker ikke vår forpliktelse til å hjelpe. Vi har en huma-
nitær forpliktelse til å bistå en nødlidende sivilbe-
folkning, uavhengig av hvilken politikk myndighete-
ne fører. 

I tillegg er det viktig å opprettholde en internasjo-
nal tilstedeværelse i et isolert land som Nord-Korea.
FN skal også være tilstede i totalitære og undertryk-
kende regimer. Internasjonal tilstedeværelse kan i
seg selv gi et minimum av beskyttelse; hvis ikke blir
den lidende befolkningen og landet ytterligere iso-
lert.

UNICEF er i denne sammenheng en av Norges
viktigste partnere. UNICEF har et humanitært man-
dat og det er de mest sårbare – barna – som primært
er mottakere av organisasjonens innsats. Denne inn-
satsen gjør befolkningen i stand til å overleve. 

I tillegg til sårt trengte humanitære tiltak som
bl.a. vann og sanitær, vaksine- og ernæringsprogram,
jobber UNICEF strategisk med kapasitetsbygging

slik at myndighetene selv tar ansvar og kan være i
stand til å ta vare på sin egen befolkning. 

Når det gjelder det konkrete budsjettet for UNI-
CEFs program i Nord-Korea på 128 millioner dollar
fordelt på fire år (2011-2015), er det kun 9,3 millio-
ner dollar som tas fra UNICEFs kjernebudsjett. Med
andre ord: Kun en liten brøkdel av de 450 millioner
NOK som Norge bevilger til UNICEFs kjernebidrag
i året, går til drift av dette spesifikke landprogram-
met. Resten av budsjettet må UNICEF selv sørge for
å få inn i form av frivillige bidrag. Vi støtter derfor
UNICEFs landprogram for Nord Korea på lik linje
med de andre medlemslandene i styret. Under be-
handlingen av programmet i styret var det ingen land
som stilte spørsmål ved UNICEFs tilstedeværelse, ei
heller deres innsats i Nord-Korea. 

Til sist vil jeg legge til følgende vedrørende kri-
tikken av FNs bistand: Jeg antar at det refereres til
NORADs årlige evalueringsrapport av norsk bi-
standssamarbeid. Rapporten omfattet ikke UNICEF,
og jeg vil understreke at den humanitære bistanden
som ble vurdert i rapporten fikk gode skussmål.

SPØRSMÅL NR. 1376

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 18. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I Soria Moria II står det sitat: Det legges til

grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal
opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til
akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud
ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal
legges ned sitat slutt.

Vil statsråden gripe inn mot Helse Nord å bruke
sin styringsrett slik at regjeringens løfter blir over-
holdt?»

BEGRUNNELSE:
Administrerende direktør i Helse Nord utaler i

Dagsavisen Fremover 8. juni at det ikke skal bygges
ett nytt sykehus I Narvik. Direktøren viser også til
klare signaler fra Helseministeren om at det er aksept
for å sentralisere tjenester og la sykehus være uten
akuttberedskap i deler av døgnet, når traumebehand-
lingen foreslås omorganisert. Undertegnede har i 3
skriftlig spørsmål til Statsråden tatt opp Stenging av

fødeavdeling, helsebussen mellom Narvik og Trom-
sø og den dårlige ambulansehelikopter beredskapen
Nord Norge. Jeg har også rettet en forespørsel om at
Statsråden kunne komme til Stortinget å redegjøre
for ambulansehelikopter problematikken i Norge.
Jeg fikk dessverre avslag på dette. Det som går igjen
i svarene, er at Helse er kostbart og at det ikke er en
politisk vilje til å styrke beredskapen. Jeg tror at folk
flest er klar over at helse koster penger. Statsråden er
selvfølgelig klar over at Norge gir 28 MILIARDER
norske kroner i bistand til resten av verden. Satsings-
område på bistandsmidlene er på helse. Statsråden er
kanskje enig med meg om at det er på tide å gi litt bi-
standsmidler til distriktene i Norge, slik at folk flest
kan føle seg trygge i en tøff hverdag.

Svar:
Det er et mål for Regjeringen å sikre befolknin-

gen et likeverdig tilbud av helsetjenester av god kva-
litet uavhengig av bosted, diagnose, personlig økono-
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mi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssitua-
sjon. Helse Nord RHF skal, innenfor de ressurser
som er stilt til rådighet fra Stortinget, sørge for at be-
folkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetje-
nester, herunder akuttmedisinske tjenester, slik det er
fastsatt i lover, forskrifter og andre myndighetskrav.

Regjeringen har gjort det klart at ingen lokalsy-
kehus skal legges ned. I regjeringsplattformen heter
det videre at akuttfunksjoner og fødetilbudet skal
være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis
ved alle sykehus. Arbeidet med en bedre arbeidsfor-
deling mellom sykehus vil bli videreført. Det inne-
bærer at noen sykehus vil få andre oppgaver enn i
dag. Dette er viktig for å sikre et kvalitativt godt hel-
setilbud og for å gjøre tjenestene best mulig rustet til
å møte fremtidens utfordringer. 

En velfungerende akuttmedisinsk kjede, dvs. me-
disinske akuttfunksjoner ved sykehusene, nødmelde-
tjenesten, kommunal legevakt, legevaktsentral, samt
båt-, bil- og luftambulansetjeneste, er viktig for be-
folkningens trygghet i sitt lokalmiljø. Det er behov
for en styrket samordning av leddene i den akuttme-
disinske kjeden. For å sikre befolkningen nærhet til
kvalitativt gode tjenester må tilbudet tilpasses lokale
forhold i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunene. Det viktigste for befolkningen er det
samlede akuttmedisinske tilbudet lokalt. 

Når det gjelder organiseringen av behandlingen
av alvorlig skadde pasienter, traumesystemet i Helse
Nord RHF, skulle dette opprinnelig vært behandlet i
styremøte 31. mai 2010. Styrebehandlingen er imid-
lertid utsatt til 22. juni. Ledelsen i Helse Nord RHF

er nå i en prosess for utforming av innstilling i for-
hold til hvilke sykehus som skal rustes opp for å kun-
ne gi alvorlig skadde pasienter en behandling som til-
fredsstiller de faglige standarder som er etablert. Hel-
se Nord har overfor departementet understreket at
prosessen som nå pågår handler om å bygge opp be-
handlingstilbudet for de relativt få alvorlig skadde
pasientene, og at prosessen ikke innebærer noen end-
ring i funksjonene ved øvrige sykehus. 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i Helse Nord
har på bakgrunn av anbefalinger i en rapport utarbei-
det i samarbeid mellom alle de regionale helseforeta-
kene utredet kompetanse og system for traumebe-
handlingen i våre tre nordligste fylker. Den regionale
rapporten konkluderer med at ingen lokalsykehus i
Helse Nord per i dag tilfredsstiller kravene til traume-
behandling i den nasjonale rapporten. Dette er ikke
godt nok. Målsetningen er ifølge ledelsen i Helse
Nord at alle enheter i behandlingskjeden skal oppfyl-
le kravene til kompetanse og system for traumebe-
handling. 

Vi er kjent med at det fra flere hold har blitt reist
spørsmål ved den prosessen Helse Nord har gjen-
nomført knyttet til organiseringen av traumebehand-
ling.  Helse- og omsorgsdepartementet har vært i di-
alog med Helse Nord om saken, og jeg er kjent med
at de på sitt neste styremøte vil vurdere om det er be-
hov for en videre prosess omkring organiseringen av
traumebehandlingen, før det fattes en endelig beslut-
ning i saken.

Jeg vil følge nøye med på utviklingen i denne sa-
ken.

SPØRSMÅL NR. 1377

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 16. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden sørge for at også togreisende til

Sverige retning Stockholm får nyte godt av samme
minipris som NSB averterer med til Gøteborg?»

BEGRUNNELSE:
I Aftenposten 07.06. averterer NSB med tilbud

om minipris på reise fra Oslo til Gøteborg. Kr 199,-
en vei. Annonsen viser frem ett togkart som illustre-
rer hvor reisen til Sverige går; Oslo - Gøteborg. Vei-
en til Sverige via Stockholm er utelatt. Det er som

kjent flere veier til Sverige. Høyre er opptatt av å ut-
vikle jernbane og synliggjøre fortrinnene det er ved å
benytte tog som fremkomstmiddel. Det er viktig at
strekningen Oslo - Stockholm ikke glemmes og ute-
lates i markedsføring. Hadde statsråden medvirket til
dette ved at NSB også tilbød minipris på denne strek-
ningen ville det vært prisverdig.

Svar:
Togtilbudet mellom Oslo og Stockholm tilbys i

dag av SJ. NSB og Ruters takster skal benyttes på
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norsk side, men det er SJ som fastsetter prisen og
eventuelle tilbud på den grenseoverskridende trafik-
ken. SJ tilbyr ulike typer billetter, og det er på samme
måte som for NSBs minipristilbud, mulig å kjøpe bil-

letter på denne strekningen til en svært hyggelig pris.
Jeg ser derfor ingen grunn til å stille spørsmålstegn
ved SJs prissetting av dette tilbudet.

SPØRSMÅL NR. 1378

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen
Besvart 15. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vårt Land har i en rekke artikler i avisen datert

31.05- 01.06 og 04.06 belyst og tatt i mot kommenta-
rer om Utdanningsdirektoratets ressurshefte om sek-
sualitet. Blant annet har Helseutvalget for bedre ho-
mohelse gått til frontalangrep på læremateriellet.

Spørsmålet er om kunnskapsministeren står inne
for og mener at heftet er egnet til å ivareta seksualun-
dervisningen i skolen for både heterofile og homofi-
le?»

BEGRUNNELSE:
Seksualundervisning er et viktig tema i skolen.

Men det forutsetter at undervisningen gir elever, for-
eldre og lærere en bred og godt nyansert fremstilling
av kunnskap fra aktuelle forskningsfelt på området.

Heftet som det reises massiv kritikk mot fremstår
mer som et ensidig homopolitisk dokument enn som
et balansert opplysningshefte om seksualitet.

Det vises til at Utdanningsdirektoratet mener å ha
brukt et bredt fagmiljø og hatt en bred prosess i for-
bindelse med utarbeiding av heftet. Likevel uttaler
Helseutvalget for bedre homohelse, som er tillagt å
være en del av fagmiljøet som står bak heftet, at de
ikke kan gå god for innholdet. Det vises også til at
forfatterne sjelden bruker andre kunnskapskilder og
referanser enn seg selv. De synes å blande egne for-
eldede homopopulistiske årsaksforklaringer med en
tydelig motstand mot heteroseksuell agenda.

Det fremstår ikke særlig bra.

Svar:
I 2008 ga Kunnskapsdepartementet Utdannings-

direktoratet i oppdrag å ”...gjennomgå og evaluere
undervisning om samliv og seksualitet i grunnopplæ-
ringen og utvikle nytt materiell med vekt på kjønn og
identitet, samt utarbeide og iverksette tiltak knyttet til
kjønnsrelatert mobbing”.

Dette var også en oppfølging av Handlingsplan

for likestilling (2008-2010), hvor et av tiltakene er
rettet mot seksuell trakassering og kjønnsrelatert
mobbing. Denne gjennomgangen resulterte i heftet
Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for læ-
rere i grunnskolen, som ble lansert høsten 2009.

Bakgrunnen for oppdraget til Utdanningsdirekto-
ratet var bl.a. rapporten Kunnskapsstatus om kjønns-
relatert mobbing blant barn og unge av Hannah Hel-
seth ved Høgskolen i Nesna. Denne rapporten kon-
kluderer med at det finnes lite kunnskap blant lærere
om hvordan man skal håndtere konflikter basert på
kjønn og seksualitet. Kjønnsrelatert mobbing har al-
vorlige konsekvenser og skaper dårlig læringsmiljø
og dårlige livsbetingelser, spesielt for jenter. Fors-
kning viser også at homofile og bifile i lang større
grad enn andre blir utsatt for seksuell trakassering,
kjønnsrelatert mobbing og vold (Moseng 2007, Ro-
land og Auestad 2009).

Den generelle delen av læreplanverket slår fast at
oppfostringen skal utvikle personlig fasthet til å hev-
de egne og andres rettigheter og til å reise seg mot
overgrep.  I denne sammenhengen er det naturlig å
inkludere opplæring som gir barn og unge kompetan-
se i å motarbeide seksuell trakassering og kjønnsrela-
tert mobbing.

Jeg vil presisere at ressursheftet ikke er et under-
visningsopplegg som lærerne skal følge, men er et
hefte hvor lærerne kan hente ideer til undervisningen
knyttet til seksualitet og seksuell legning. Det er opp
til den enkelte lærer om vedkommende vil ta i bruk
de tips og ideer til undervisningen som er skissert i
heftet, eller om de ønsker å bruke andre kilder.

Ressursheftet tar utgangspunkt i relevante kom-
petansemål i de ulike læreplanene, og jeg mener hef-
tet gjenspeiler mangfoldet av seksualitet som kom-
mer til uttrykk i samfunnet. Homoseksualitet er en
viktig og naturlig del av dette bildet, selv om dette
fortsatt framstår som et kontroversielt tema i mange
miljøer. Tilbakemeldingene på ressursheftet fra de
homofile kompetansemiljøene viser at det er ulike
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oppfatninger om tilnærmingen også innenfor disse
miljøene.

Departementet er kjent med kritikken fra Helse-
utvalget for bedre homohelse.  Landsforeningen for
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har deri-
mot gitt uttrykk for at de synes det er et godt hefte,
fordi det markerer at skolen skal være inkluderende
og ikke-diskriminerende og at heftet tar utgangs-
punkt i at det er mangfold i familie og samlivsmøn-
stre. Temaet seksualitet engasjerer mange og materi-
ell som skal bidra til å belyse temaet vil ofte skape

debatt. Utdanningsdirektoratet har brukt ulike fag-
miljøer med forskjellig ståsted i utarbeidelsen av hef-
tet. Heftet har dessuten vært til gjennomsyn i Helse-
direktoratet. Når det gjelder bruk av referanser, er det
brukt over 20 ulike kilder samt at det henvises til en
rekke relevante nettsider.

Jeg er opptatt av at materiellet vurderes på bak-
grunn av erfaringene og intensjonene med materiel-
let, og Utdanningsdirektoratet skal derfor etter pla-
nen revidere materiellet høsten 2010.

SPØRSMÅL NR. 1379

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen
Besvart 16. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Viser til vedtak 484 i Stortinget den 16. juni

2009 om behandling av nakkeskader iht. dokument
nr. 15:1279 (2009-2010). Besvart av helse- og om-
sorgsministeren den 04.06.2010.

Mitt spørsmål er om helse- og omsorgsministe-
ren i sitt tilsvar, inklusivt skriftlig spørsmål nr. 151
og 259, er gjort på selvstendig grunnlag, eller om det
er blitt brukt rådgivere i helsedepartementet eller an-
dre organer for skriftelig besvarelse av spørsmål, og
i tilfelle hvem?»

BEGRUNNELSE:
Så langt jeg kan se, så er ikke de opplysninger

den nåværende Helse og Omsorgsminister gir i sitt
svar (dvs. til Stortinget) korrekt. Dette med bakgrunn
i at (så langt jeg erfarer) WHOs retningslinjer av trau-
maguider ikke har blitt oversatt til norsk. Det har ikke
blitt gitt ut noen pressemelding, eller forskrifter til,
Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helseperso-
nell, Lov om pasientrettigheter, Domstolloven, tvis-
teloven, forsikringsloven, osv. Foruten dette så skulle
også andre ting vært fulgt opp etter vedtak 484 i Stor-
tinget. Psykologer, manuellterapeuter, kiropraktorer,
ergoterapeuter skulle også blitt gitt opplæring i bruk
av WHOs ICD-10 og ICF iht. vedtak 484. Det samme
gjelder for tilsynsmyndigheten innen jus, og forsik-
ring og ikke minst NAV. Videre må legeforeningen,
advokatforeningen og dommerforeningen samt retts-

medisinsk kommisjon ha kurs og utdanning for å
kunne implementere at Norge skal forholde seg til
WHOs bruk av ISD-10 og ICF på alle områder som
Stortinget vedtok. Det er en håndfull personer som
sitter på denne kompetansen i Norge i dag, ofte de
samme menneskene som er hovedvitne for utviklin-
gen innen nakkeskader de siste 12-14 år, og som der-
ved fort blir det arbeidet som de mange støtter seg på,
blant annet Helseministeren. Men det tilsier ikke at
WHOs ICD-10 og ICF blir fulgt opp.

Svar:
Jeg viser til tidligere spørsmål til skriftlig besva-

relse om denne saken fra stortingsrepresentant Jan-
Henrik Fredriksen besvart av tidligere statsråd Bjar-
ne Håkon Hanssen og til spørsmålene nr. 151 og nr.
259 fra 2009, samt spørsmål 1279 fra 4.6.2010 som
alle ble besvart av undertegnede.

Jeg vil minne om at statsråden både er konstitu-
sjonelt og parlamentarisk ansvarlig for all den myn-
dighet som utøves i hennes/hans departement. Som
statsråd er jeg ansvarlig for kontakt mellom Regje-
ring og Storting på mine ansvarsområder, herunder
besvarelse av spørsmål til skriftlig besvarelse.  Jeg
legger stor vekt på at svarene til Stortinget er korrek-
te.

Det er for øvrig fortsatt ingen nye momenter i
forhold til tidligere svar på spørsmål om denne saken.
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SPØRSMÅL NR. 1380

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Besvart 16. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil helseministeren gjøre for å sikre ram-

mevilkår som sørger for fortsatt drift ved Senter for
livsmestring?»

BEGRUNNELSE:
I samhandlingsreformen er noen av de viktigste

poengene til regjeringen at vi må forebygge mer og
komme tidlig inn i sykdomsforløpet. Ved Senter for
livsmestring, som er drevet av Bergen diakonisse-
hjem er det nå risiko for at tilbudet må legges ned.
Dette skjer som en konsekvens av for små rammer,
tiltross for at senteret tidligere har fått signal om at de
kan få en slags pilotforsøksstatus ved behandlingen

av samhandlingsreformen.
Dette er en type tilbud som åpenbart er i den ka-

tegorien som regjeringen angivelig ønsker mer av, li-
kevel følger man altså ikke opp sine intensjoner gjen-
nom å sikre økonomien til dette senteret.

Svar:
Jeg kan opplyse at Helsedirektoratet har stilt 2,5

mill. kroner til rådighet for Senter for livsmestring
for 2010, med forbehold om Stortingets vedtak til-
svarende beløp for 2011.

Tildelingen er forutsatt brukt til forebygging og
behandling av lette og moderate psykiske lidelser.

SPØRSMÅL NR. 1381

Innlevert 8. juni 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 16. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«SSB har akkurat frigjort statistikken "Land-

brukseiendommer, bebyggelse og bosetting, 2009".
Denne viser at 19,2 % av landbrukseiendommene
med boligbygning står tomme i Hedmark. Dette skjer
til tross for sterk regulering og en politikk som har
som sitt primære mål å sikre bosetting i distriktene.

Vil statsråden ta realitetene inn over seg, legge
om politikken og skape betingelser for at disse eien-
dommene igjen skal bli grunnlag for aktivitet i lokal-
samfunnene de ligger i?»

BEGRUNNELSE:
SSBs statistikk for landet viser en klar tendens til

at andelen landbrukseiendommer uten bosetting øker
etter hvert som avstanden fra sterke arbeidsmarkeder
øker. Ikke overraskende tyder dette på at mulighete-
ne for alternativ sysselsetting er langt viktigere for
bosetting enn noen reguleringer i landbruket. Snarere
tvert i mot kan en ut i fra statistikken antyde at dagens
landbrukspolitikk synes å avfolke distriktene mest
effektivt i de områdene der en har størst behov for ar-
beidsplasser og aktivitet i landbruket.

Alt må være bedre enn at eiendommene står tom-
me og ubrukt. En deregulering av landbruket vil gi
muligheter for at folk som har interesse av å utvikle
og opprettholde eiendommene uten nødvendigvis å
bruke dem som fast bopel, kjøper dem. Det vil igjen
gi etterspørsel etter lokale håndverkere og tjenesteyt-
ere. Det haster med å endre politikk før forfallet er
kommet så langt at ingen vil gå løs på vedlikeholds-
oppgavene som venter.

Svar:
Som representanten påpeker er det en del land-

brukseiendommer med boligbygning uten bosetting.
Det er imidlertid betydelig variasjon mellom fylkene
hvor mange slike eiendommer som ikke er bebodd.
På landsbasis dreier det seg om 22 %, mens det i Hed-
mark og Vestfold er snakk om henholdsvis 19,2 og
8,5 %.

Selv om en del landbrukseiendommer ikke har
fast bosetting, finner jeg grunn til å konstatere at
landbrukspolitikken som de ulike regjeringer har ført
de senere årene har bidratt til at vi fortsatt har et le-
vende landbruk med bosetting over hele landet. Når
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4 av 5 landbrukseiendommer med bolighus bebos,
forteller det om en landbrukspolitikk som fungerer.

Regjeringen er opptatt av levende bygder med et
aktivt landbruk over hele landet. Vi vil ha folk på
bygdene som bor på og driver gårdene. Bosetting og
levende bygder er avgjørende for matproduksjon,
opprettholdelse av kulturlandskapet og verdiskapnin-
gen innen flere sektorer. Regjeringen er derfor opp-
tatt av å gi næringen rammebetingelser som legger
forholdene til rette for fortsatt landbruksdrift. Jeg fin-
ner i den sammenheng grunn til å nevne at jordbruks-
oppgjørene under den rød-grønne regjeringen har le-
vert den største økningen i næringens inntektsmulig-
heter siden opptrappingsvedtaket på 1970-tallet.

Mange kommuner i distrikts-Norge arbeider ak-
tivt for å opprettholde bosettingen. Bolig- og land-
brukseiendommer i disse områdene har alternativ
verdi som fritidshus. Svekking av eiendomslovgiv-
ningen ved for eksempel fjerning av priskontrollen
og boplikten vil åpne for at disse eiendommene vil bli
overtatt av kjøpesterke mennesker, og i mange tilfel-
ler kun bli brukt i forbindelse med ferie og fritid. Det-
te vil bidra til at ungdom og andre som har lyst til å
bo på bygda, og satse tradisjonelt landbruk eller an-
nen utnyttelse av ressursene som ligger til eiendom-
men, blir holdt utenfor. Dette er en utvikling som dis-
triktene ikke er tjent med, og som vil bidra til at langt

flere landbrukseiendommer blir uten fast bosetting.
Det er ikke en slik politikk jeg vil stå for.

Jeg vil sørge for at lovverket og rammebetingel-
sene for øvrig til en hver tid er tilpasset vår tids utfor-
dringer. Senest i fjor vedtok Stortinget omfattende
endringer i lovgivningen, noe som bl.a. resulterte i at
færre eiendommer omfattes av konsesjonsplikt. I vin-
ter ble videre grensene for når det skal foretas pris-
kontroll av bebygd landbrukseiendom hevet.

I tillegg er jeg opptatt av at kommunene kan ut-
nytte bosettingspotensialet som ligger i landbruksei-
endommer uten fast bosetting. Landbruks- og matde-
partementet har derfor de siste årene i samarbeid med
lokale myndigheter gjennomført flere tiltak som har
gitt positiv bosettingseffekt. Jeg er videre i startgro-
pen for å skaffe mer kunnskap om hvor disse eien-
dommene ligger og hva som skal til for å få etablert
helårsbosetting, og håper dette arbeidet vil bidra til at
det kan iversettes målrettede tiltak som gjør det mu-
lig å få fast bosetting igjen på disse brukene.

Som representanten sikkert er kjent med har re-
gjeringen også satt i gang arbeid med en ny stortings-
melding om landbruks- og matpolitikken. Når denne
legges fram vil Stortinget få anledning til å drøfte
hvordan norsk landbruk skal settes i stand til å møte
globale og nasjonale utfordringer i årene framover.

SPØRSMÅL NR. 1382

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Besvart 15. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil statsråden bidra til at det igangsettes under-

søkelser ved Den norske skolen på Grand Canaria for
å avdekke eventuelle brudd på vilkårene for statsstøt-
te og til en gjennomgang av forholdene ved skolen
for å sikre at elevene får et forsvarlig skoletilbud?»

BEGRUNNELSE:
Utdanningsdirektoratet skal nylig være varslet

om store samarbeidsproblemer mellom rektor og læ-
rere ved Den norske skole på Grand Canaria, og det
er fremsatt påstander om ulovlige forhold ved skolen,
herunder avlønning av lærere svart. Skolen mottar
offentlig støtte og det synes uklart hvem som er rette
tilsynsorgan.

Svar:
Utdanningsdirektoratet har åpnet tilsyn med den

norske skolen på Gran Canaria. Skolens styre fikk 5.
mai 2010 pålegg om å legge frem dokumentasjon
knyttet til en rekke bestemmelser i privatskoleloven
for å belyse forhold ved skolen knyttet til elevenes
skolemiljø. Formålet med tilsynet er å avdekke even-
tuelle brudd på privatskoleloven og sikre at elevene
får et forsvarlig skoletilbud. Utdanningsdirektoratet
mottok den etterspurte dokumentasjonen 25. mai og
gjennomgår nå alle dokumentene i saken.

På bakgrunn av de opplysninger om skolen som
har fremkommet i den senere tid vil Utdanningsdi-
rektoratet utvide omfanget av tilsynet med skolen.
Det er særlig de økonomiske forholdene ved virk-
somheten som vil bli undersøkt nærmere. Dersom det
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avdekkes brudd på privatskoleloven vil direktoratet
gi pålegg om å rette på forholdene. Hvis det er utbe-
talt for mye statstilskudd vil dette kunne kreves tilba-
ke.

Det er grunnleggende viktig at private skoler i
Norge og utlandet følger regelverket i privatskolelo-

ven med forskrifter, slik at statstilskuddet blir benyt-
tet til å gi elevene den opplæring de har krav på. Jeg
er derfor fornøyd med at det er igangsatt undersøkel-
ser av forholdene ved skolen, slik at eventuelle brudd
på regelverket blir avdekket og rettet opp.

SPØRSMÅL NR. 1383

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 25. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvilke grep vil justisministeren ta for at beman-

ningssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland
politidistrikt generelt, og ved Haugesund politista-
sjon spesielt, bringes til et akseptabelt nivå slik at
man får en fullt ut operativ polititjeneste som gir
trygghet for befolkningen?»

BEGRUNNELSE:
Politidekningen i Haugaland og Sunnhordland

politidistrikt ligger langt under landsgjennomsnittet
per innbygger. Denne lave bemanning gir ofte lang
utrykningstid og medfører både dårlig service og
utrygghet for befolkningen. Bemanningssituasjonen
går også ut over sikkerheten for polititjenestemenne-
ne.

Ved Haugesund politistasjon har bemannings-
problemer medført at den forebyggende gruppe er re-
dusert fra 4 til 2 tjenestemenn og stasjonen har 4 va-
kante stillinger som ikke blir besatt grunnet mangel
på driftsmidler. Både tillitsvalgte og ledelse roper nå
et varsku om denne alvorlige situasjonen.

De siste dagers presseoppslag om betydelige inn-
sparinger i politiets budsjetter med muligheter for at
500 stillinger i politiet fjernes på landsbasis, gir hel-
ler ikke signaler om at situasjonen blir forbedret med
det første.

Svar:
Politidirektoratet har forelagt spørsmålet for po-

litimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidis-
trikt, som opplyser at distriktet ikke oppfatter å bli
behandlet på annen måte enn øvrige politidistrikt. 

Det er riktig at politidistriktet ved Haugesund po-
litistasjon midlertidig har omdisponert to personer
fra forebyggende gruppe til andre oppgaver innen et-
terforsking, og for å styrke den operative tjenesten.

Distriktet understreker at dette ikke er en permanent
ordning. Det medfører også riktighet at det er en viss
ledighet ved Haugesund politistasjon. Distriktet vil
imidlertid i løpet av juni lyse ut flere ledige stillinger
med sikte på ansettelse fra 1. september 2010. Dis-
triktet vurderer også omprioriteringer med formål å
styrke driftsenhetenes økonomiske situasjon ut året. 

Det er ikke politidistriktets oppfatning at den be-
manningssituasjon som er beskrevet medfører en si-
tuasjon som går ut over sikkerheten til mannskapene,
eller medfører en generell utrygghet i politidistriktet.
Tvert i mot har politidistriktet god måloppnåelse så
langt i år. Politidirektoratets innbyggerundersøkelse
fra 2008 og 2009 viser også at befolkningen i distrik-
tet er på nivå med landet for øvrig i forhold til det å
være fornøyd med service og det trygghetsskapende
arbeidet.

Presseoppslag den siste tiden om betydelige inn-
sparinger i politiets budsjetter med muligheter for at
500 stillinger i politiet fjernes på landbasis, gir ikke
en riktig beskrivelse av hva som er realiteten. Politi-
direktoratet holder i 2010 igjen ca 180 millioner kro-
ner (1,6 prosent) av tildelingen til politidistriktene og
særorganene for å gjennomføre en nødvendig felles-
satsing på IKT. Slike fellessatsinger kan bare gjen-
nomføres sentralt. Satsingen vil gi politiet gevinster i
form av bedre og sikrere IKT-systemer. IKT-satsin-
gen går ikke på bekostning av operativt politiarbeid,
men er snarere en nødvendig forutsetning for den
operative innsatsen. Til tross for denne satsing på
IKT er budsjettet til Haugaland og Sunnhordland po-
litidistrikt økt fra 161 millioner kroner i 2009 til 174
millioner i 2010, en økning på 8 prosent.

Hvert politidistrikt får årlig tildelt en ramme som
skal dekke samtlige lønns- og driftsutgifter. Det er
politimesteren som disponerer rammen, og som må
tilpasse sine utgifter i forhold til tildelt budsjett. Det
betyr at et politidistrikt som et år får økte utgifter til
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eksempelvis husleie, må dekke denne økningen ved å
redusere utgiftene på andre områder. 

Regjeringen har i perioden 2006-2010 prioritert
en påkrevd styrking av politi og påtalemyndighet.
Budsjettet er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til
11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9
milliarder kroner (32,8 prosent). I 2010 ble budsjettet
økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra
pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milli-
arder kroner). Dette er tidenes største økning i politi-
budsjettet. 

En av de største utfordringene denne regjeringen
arvet etter Bondevik II var å sikre tilstrekkelig politi-
utdannet personell. Deler av den budsjettmessige
styrkingen har derfor gått til å øke bemanningen. Re-
gjeringen har i perioden valgt å legge til rette for økt
bemanning gjennom rekordhøye studentopptak til
Politihøgskolen, en ny særavtale om arbeidstidsbe-
stemmelser inngått i 2009 som representerer en res-

sursøkning på anslagsvis 230 årsverk og 460 nye si-
vile årsverk i regjeringens tiltakspakke. Politidirekto-
ratet melder at de 460 sivile årsverkene har frigjort
288 politiårsverk. 

Nye tall fra Fornyings-, administrasjons- og kir-
kedepartementet viser at det nå er 1 637 flere årsverk
i politi- og lensmannsetaten enn da regjeringen Stol-
tenberg tiltrådte høsten 2005. Det siste året er det, in-
kludert effekten av ny særavtale om arbeidstidsbe-
stemmelser, blitt nær 1 000 flere årsverk i etaten. Til
sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Avslutningsvis vil jeg vise til den resultatreform
som er igangsatt. Reformen, som skal gjennomføres
i perioden 2010-2013, skal bidra til en mer effektiv
og målrettet utnyttelse av de til enhver tid tilgjenge-
lige ressurser. Reformen er bredt anlagt, og omfatter
tiltak på en rekke områder. Hovedmålene for refor-
men er redusert kriminalitet, økt oppklaring og et mer
nært og sterkt politi.

SPØRSMÅL NR. 1384

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 15. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Norge er med i en arbeidsgruppe i WHO som

arbeider med å totalforby smakstilsetninger i tobakk.
Burleytobakk vil da bli irrelevant. Malawi, et av ver-
dens fattigste land, får hele 25 % av landets skatteinn-
tekter og 70 % av eksportinntektene fra hovedsaklig
Burleytobakk.

Hva er Norges posisjon i denne arbeidsgruppen
og vil et totalforbud være forenelig med norsk utvi-
klingspolitikk, når hele 700 000 bønder blir berørt
bare i Malawi?»

Svar:
Siden tobakkskonvensjonen trådte i kraft 27. fe-

bruar 2005, har den blitt én av traktatene med høyest
tilslutning i FNs historie (168 medlemmer). Konven-
sjonen er det første globale legale instrumentet for å
redusere tobakksrelaterte sykdommer og dødsfall. 

Det er opprettet flere arbeidsgrupper som jobber
med retningslinjer til ulike artikler i konvensjonen.
Retningslinjer som vedtas under konvensjonen er
veiledende. Eventuell lovgivning må vedtas i det en-
kelte land.   Neste partskonferanse til konvensjonen
finner sted i Uruguay 15.-20. november 2010. 

I arbeidet frem mot partsmøtet deltar Norge som
én av tre hovedtilretteleggere i en arbeidsgruppe som
jobber med retningslinjer på området tobakkskontroll
og produktregulering. Et utkast til retningslinjer på
dette området er på intern høring hos alle partene til
konvensjonen. Utkastet inneholder anbefaling om å
forby smakstilsettinger i tobakk. Endelig utkast vil
foreligge i august 2010. Dette legges fram for for-
handlinger på partskonferansen i november d.å. 

At fattige tobakksproduserende land vil kunne få
svekket sitt næringsgrunnlag ved redusert tobakks-
bruk stod sentralt da tobakkskonvensjonen ble for-
handlet fram. Tobakkskonvensjonens artikkel 17 for-
plikter derfor partene til å finne fram til økonomisk
holdbare alternativer til tobakksdyrking. En annen
arbeidsgruppe er i gang med å utarbeide anbefalinger
på dette området og vil legge frem en statusrapport
for sitt arbeid for konvensjonens partskonferanse i
november d.å. Blant aktuelle anbefalinger inngår
omlegging til annen produksjon. På lengre sikt vil
slik omlegging være en nødvendig konsekvens av re-
dusert bruk av tobakk. Utfordringen er å hindre at
omleggingen på kort sikt svekker næringsgrunnlaget
i fattige land som Malawi. Det vil kreve betydelig
innsats av Norge og andre givere.
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I Malawi er én av hovedinnsatsområdene i norsk
bistand klimatilpasset landbruk, matvaresikkerhet og
bærekraftig naturressursforvaltning. De ti siste årene
har Norge vært den viktigste og til tider eneste give-
ren ti National Smallholder Farmers' Association of
Malawi, den største bondeorganisasjon i Malawi.
Norsk støtte handler nettopp om bistand til å produ-
sere, bearbeide og markedsføre andre jordbruksvarer
enn tobakk, eksempelvis bomull, chili, paprika,
grønnsaker, ris, peanøtter m.m. Tobakk utgjør nå en
mindre andel av produksjonen til medlemmene enn
tidligere. Tobakksfarmerne oppfordres til å forberede
seg på en mulig vanskeligere markedssituasjon for
deres produkter. Bondeorganisasjonen rapporterer at
de har framgang med å få medlemmene til å dyrke
andre produkter enn tobakk. 

Om det ble en rask gjennomføring av internasjo-
nale begrensninger i bruk av burleytobakk, vil det
kunne få dramatiske konsekvenser for mange små-
brukere i et land som Malawi. En gradvis innføring
av restriksjoner vil derimot kunne gi tid til omlegging
av produksjonsmåter. Det er bøndene selv som vel-
ger hva de vil produsere, og tobakk har hittil gitt for-
holdsvis god fortjeneste. Om partskonferansen i no-
vember vedtar en eventuell anbefaling om totalfor-
bud mot burleytobakk, vil det innebære et økt press

på malawiske tobakkdyrkere til å legge om produk-
sjonen. En slik omlegging vil kreve stor innsats i
form av veiledning og introduksjon av alternative av-
linger. Den norske støtten, sammen med annen land-
bruksstøtte til både myndigheter og frivillige organi-
sasjoner, er avgjørende for å lykkes i dette. Fordi bi-
stand til landbruk er en sentral del av norsk støtte til
Malawi, kan vi ha en viktig rolle i ytterligere støtte til
slik omlegging. Norge vil i samarbeid med andre gi-
vere i sektoren, følge opp disse spørsmålene i dialog
med myndighetene og norskstøttede lokale organisa-
sjoner.  

Spørsmålet fra representanten Gitmark reiser en
krevende problemstilling og et dilemma jeg er opp-
tatt av å fremme praktiske løsninger på. Økonomisk
utvikling og næringsutvikling er avgjørende for utvi-
klingsland, samtidig som fremtidige utgifter til to-
bakksrelaterte sykdommer også bør søkes minimert.
Gitt at retningslinjene er veiledende og at det under
konvensjonen også fokuseres på økonomiske, hold-
bare alternativer til tobakksdyrking for fattige land,
mener jeg at innføring av et eventuelt forbud mot
smakstilsettinger vil kunne følges opp på en måte
som sikrer en forsvarlig omlegging av produksjonen
i fattige land som Malawi.

SPØRSMÅL NR. 1385

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hva vil samferdselsministeren gjøre for å kart-

legge og utbedre det akutte behovet for vedlikehold
av norske broer, særlig broer av vital betydning for
lokalsamfunn som eksempelvis Skjervøybrua?»

BEGRUNNELSE:
Flere steder i landet står bruer i forfall. Bruer

bygget på 70- og 80-tallet ble bygd med en dårligere
standard enn dagens, og som oftest også ut fra et at-
skillig mindre trafikkgrunnlag. Utbedringer og vedli-
kehold er kostbart og prioriteringene er opp til ulike
instanser. 

Skjærvøybrua i Troms fylke er et av de verste ek-
semplene vi kjenner til. Brua er øy befolkningens
eneste forbindelse til fastlandet og har vital betyd-
ning for Skjervøys befolkning og næringsliv. Flere

av pilarene som holder brua oppe mangler store styk-
ker av betongen, og armeringen er i ferd med å ruste
opp og sprenge betongen. Slike prosesser har et akse-
lererende forløp og Statens Vegvesens faglige vurde-
ring er at det haster med utbedringer.

Svar:
Statens vegvesen har i dag et omfattende pro-

gram for å ivareta sikkerheten og kart- legge tilstand
for de mer enn 17 000 bruer på riks- og fylkesvegnet-
tet. Det gjennomføres årlig rutinemessige bruinspek-
sjoner, hvor tilstand bedømmes og fremtidig vedlike-
holdsbehov vurderes. Statens vegvesen har dessverre
ikke en komplett oversikt over størrelsen på det ved-
likeholdsmessige forfallet i dag, men regner med å
være à jour med dette store registreringsarbeidet i lø-
pet av kort tid. Som grunnlag for rullering av Nasjo-
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nal transportplan vil Statens vegvesen i løpet av 2010
gjøre en detaljert registrering av det tekniske forfallet
for tunneler og bruer på riksvegnettet. Registreringe-
ne vil også omfatte tilstanden på fylkesvegnettet.

For lokalsamfunnene langs kysten har kystbrue-
ne en vital betydning. Statens vegvesen gjennomfø-
rer årlig større vedlikeholdsarbeider for å utbedre
skader på kystbruer i betong. Dette er teknisk kom-
pliserte utbedringer og det vil sannsynligvis være be-
hov for gjentatt vedlikehold fremover for å forlenge
levetiden. 

Basert på tilbakemeldinger etter forvaltningsre-
formen, meddeler Statens vegvesen at fylkeskommu-
nene tar sin oppgave som vegholder for bruer alvor-
lig. Budsjettrammer for drift og vedlikehold av riks-

og fylkesvegbruer for 2010, viser at det totalt satses
mellom 500 og 600 millioner. Dette er vesentlig mer
enn gjennomsnittet de siste årene.

Regjeringen har lagt stor vekt på arbeidet med å
redusere det tekniske forfallet i vegnettet, herunder
også bruer, i planperioden 2010-2013. Det er lagt opp
til økt innsats til drift og vedlikehold, samt til mindre
utbedringer for å komme videre med å ta igjen forfal-
let som er bygd opp over tid. Gjennom tiltakspakken
ble det i 2009 også tildelt 80 mill. kr til bruvedlike-
hold.

Jeg vil nøye følge utviklingen av bruvedlikehol-
det. Det er min ambisjon å arbeide for å styrke bru-
vedlikeholdet, stoppe veksten i forfallet og ta igjen
det forfall som allerede er bygget opp.

SPØRSMÅL NR. 1386

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 18. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I Statens vegvesens handlingsplan for 2010 -

2013 heter det at andel av vegnettet med svært dårlig
standard ved utgangen av 2013, og gitt dagens be-
vilgningsrammer, vil være 20 pst. I ettertid har vi fått
opplyst at dette tallet er feil, og at det riktige skal
være 10 pst.

Hvordan påvirker denne feilbergningen de andre
kategoriene, hva er de totale tallene i dag og hva vil
de være ved utgangen av 2013 for alle kategoriene,
og særlig hvilken utvikling legges det opp til i kate-
gorien dårlig?»

BEGRUNNELSE:
Regjeringen sier i NTP at:

”Det er en prioritert målsetting å skape en vesent-
lig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksvege-
ne”.

Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet i norsk
vegsektor stadig. Nasjonal Transportplan estimerer
vedlikeholdsetterslepet for veg til 19 mrd. og vi vet at
dette øker for hver dag som går. 

Regjeringen benytter enhver anledning til å frem-
heve av at det nå brukes mer penger til veg enn tidli-
gere. Dette er kanskje ikke så rart når vi vet at hand-
lingsregelen gir enhver sittende regjering et større
handlingsrom, så lenge oljeformuen vokser. I tillegg
har finanskrisen gjort det legitimt å tilføre enda mer

penger inn i denne sektoren. Dette er vi glade for i
Høyre. Samtidig ser vi at dette ikke er nok.

Statens vegvesens handlingsplan for 2010 - 2013
inneholder opplysninger om at andel av vegnettet
med svært dårlig standard ved utgangen av 2013, og
gitt dagens bevilgningsrammer, vil være 20 pst. I et-
tertid har vi fått opplyst at dette tallet er feil, og at det
riktige skal være 10 pst. Men også dette korrigerte
tallet bekrefter at andelen vei med svært dårlig stan-
dard vil øke i perioden. 

For å ta igjen vedlikeholdsetterslepet har Høyre
foreslått 50 mrd til et vedlikeholdsfond, og å ta i bruk
andre virkemidler som prosjektfinansiering og Of-
fentlig-privat samarbeid. Dette vil gi bedre forutsig-
barhet i både utbygging og vedlikehold. Høyre bekla-
ger at regjeringen til nå ikke har ønsket å ta i bruk sli-
ke nye virkemidler, men heller bare fokusere bare på
overføringer alene.

Tidligere samferdselsminister Navarsete lovet at
det skulle lukte asfalt i hele landet. Og nytt dekke er
vel og bra i et kriseår, men det trengs så mye mer. Vi
vet at norske distrikter og næringsliv er avhengig av
forutsigbar transport og et vegnett som fungerer.

Svar:
Statens vegvesen kategoriserer tilstanden til veg-

dekkene (asfalten) på riksvegnettet ved bruk av kate-
goriene svært dårlig, dårlig, middels, god og svært
god. Dette gjøres på grunnlag av årlige målinger av
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spordybde og jevnhet. Disse gjennomføres med av-
ansert måleutstyr montert på spesielle målebiler. I
2009 ble om lag 94 % av riksvegnett (slik det er de-
finert fra 1.1.2010) målt. Store deler av de faste veg-
dekkene på fylkesvegnettet måles også. Resultatene
fra disse målingene brukes til å planlegge dekkeved-
likeholdet samt å rapportere utviklingen av vegdek-
ketilstanden for hele riksvegnettet. 

Det er viktig å poengtere at denne kategoriserin-
gen kun gjelder vegdekkene og at begrepet (veg)stan-
dard som benyttes i spørsmålsformuleringen omfat-
ter mange andre parametere, slik som kurvatur, veg-
bredde, stigningsforhold osv. Disse inngår altså ikke
i kategoriseringen av vegdekketilstanden som det re-
fereres til i spørsmålet. Jeg vil understreke viktighe-
ten av at begrepene vegdekketilstand og vegstandard
ikke forveksles. 

Fremtidig tilstandsutvikling for vegdekkene er
avhengig av mange faktorer, bl.a. trafikkbelastning,
klima, bæreevne, drenering og budsjettnivå. Statens
vegvesen har ikke utviklet modeller for å lage en
komplett fremskrivning av dekketilstanden, noe som
ville være nødvendig for å kunne lage prognoser for
fremtidig utvikling for alle tilstandskategoriene. 

Ved planlegging av dekkevedlikeholdet benyttes
enkle tilstandsutviklingsmodeller for enkeltstreknin-
ger, men disse kan i dag ikke benyttes til å utarbeide
prognoser for utviklingen av dekketilstanden på hele
vegnettet ved ulike budsjettscenarier. Ved utarbei-
delse av handlingsprogrammet til Statens vegvesen
ble prognosen for andelen svært dårlige vegdekker
gjort på grunnlag av enklere analyser hvor en sam-
menholdt den gitte rammen med beregnet årlig behov
for at forfallet knyttet til vegdekker ikke skal øke.
Dette er mulig fordi grensen som er satt for hva som
betraktes som ”svært dårlig” samsvarer tilnærmet
med tiltakskravene i vedlikeholdsstandarden (Hånd-
bok 111). For de øvrige kategoriene er ikke slike
prognoser mulig. 

Den økonomiske rammen avsatt til vedlikehold
av vegdekkene i handlingsprogrammet tilsier at det
vil skje en økning av andelen vegdekker med svært
dårlig dekketilstand på riksvegnettet fra 8 % til 10 %
i perioden 2010 – 2013. Med dagens modeller er det
ikke mulig å lage et tilsvarende estimat for utviklin-
gen av kategorien dårlig dekketilstand. Den beklage-
lige feilen i handlingsprogrammet har således ingen
konsekvenser i forhold til denne problemstillingen.

SPØRSMÅL NR. 1387

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 16. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«SSBs statistikk over landbrukseiendommer vi-

ser nå at nesten hver tredje landbrukseiendom med
boligbygning og mindre enn 50 dekar, stod ubebodd
i 2009. Regjeringens landbrukspolitikk og de store
budsjettoverføringer i jordbruksavtalen forutsetter og
har til hensikt at distriktslandbruket og bosettingen i
distriktene opprettholdes.

Er landbruksministeren tilfreds med utviklingen,
og hvis ikke, hvilke grep vil ha ta for å snu utviklin-
gen?»

Svar:
Som representanten påpeker er det en del land-

brukseiendommer med boligbygning uten fast boset-
ting. Tallene viser imidlertid at fraflyttingen er langt
mindre på litt større eiendommer, der det eksempelvis
kun er 7 prosent av landbrukseiendommene med mel-
lom 100 og 200 dekar jordbruksareal som er ubebodd.

Regjeringen er opptatt av levende bygder med et
aktivt landbruk over hele landet. Vi vil ha folk på
bygdene som bor på og driver gårdene. Bosetting og
levende bygder er avgjørende for matproduksjon,
opprettholdelse av kulturlandskapet og verdiskapnin-
gen innen flere sektorer. Regjeringen er derfor opp-
tatt av å gi næringen rammebetingelser som legger
forholdene til rette for fortsatt landbruksdrift. Jeg fin-
ner i den sammenheng grunn til å nevne at jordbruks-
oppgjørene under den rød-grønne regjeringen har le-
vert den største økningen i næringens inntektsmulig-
heter siden opptrappingsvedtaket på 1970-tallet. Re-
sultatene viser seg bl.a. i at reduksjonen i antall søke-
re om produksjonstilskudd har flatet ut.

Mange kommuner i distrikts-Norge arbeider ak-
tivt for å opprettholde bosettingen. Bolig- og land-
brukseiendommer i disse områdene har alternativ
verdi som fritidshus. Jeg er ikke i tvil om at opphe-
velse av bestemmelsen om boplikt og prisregulerin-
gen på landbrukseiendommer slik Høyre gikk inn for
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ved behandlingen av eiendomslovgivningen i Stor-
tinget i fjor vil føre til at langt flere landbrukseien-
dommer blir uten fast bosetting. Dette vil åpne for at
eiendommene vil bli overtatt av kjøpesterke mennes-
ker, og i mange tilfeller kun bli brukt i forbindelse
med ferie og fritid. Dette vil bidra til at ungdom og
andre som har lyst til å bo på bygda, og satse tradisjo-
nelt landbruk eller annen utnyttelse av ressursene
som ligger til eiendommen, blir holdt utenfor. Det er
ikke en slik politikk jeg vil stå for.

Jeg er imidlertid opptatt av å sikre at lovverket og
rammebetingelsene for øvrig til en hver tid er tilpas-
set vår tids utfordringer og vil fortsatt arbeide for en
inntektsutvikling som legger til rette for aktiv jord-
bruksdrift som alene eller i kombinasjon med annen
inntekt gir grunnlag for bosetting i distriktene.

I tillegg er jeg opptatt av at kommunene kan ut-

nytte bosettingspotensialet som ligger i landbruksei-
endommer uten fast bosetting. Landbruks- og matde-
partementet har derfor de siste årene i samarbeid med
lokale myndigheter gjennomført flere tiltak som har
gitt positiv bosettingseffekt. Jeg er videre i startgro-
pen for å skaffe mer kunnskap om hvor disse eien-
dommene ligger og hva som skal til skal til for å få
etablert helårsbosetting, og håper dette arbeidet vil
bidra til at det kan iverksettes målrettede tiltak som
gjør det mulig å få fast bosetting igjen på disse bru-
kene.

Som representanten sikkert er kjent med har re-
gjeringen også satt i gang arbeid med en ny stortings-
melding om landbruks- og matpolitikken. Når denne
legges fram vil Stortinget få anledning til å drøfte
hvordan norsk landbruk skal settes i stand til å møte
globale og nasjonale utfordringer i årene framover.

SPØRSMÅL NR. 1388

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«At togtur med sykkel er dyrt, fikk en bestemor

og hennes 3 barnebarn nylig erfare. De tok med seg
syklene sine på toget på en reise fra Hamar til Tynset
i Hedmark og senere med retur. Prisen ble på over
3000,- kroner, hvorav syklene kostet kr. 175,- pr.
strekning pr. sykkel.

Synes statsråden dette var dyrt?»

Svar:
Jeg mener at 3 000,- kroner er mye for en beste-

mor, hennes 3 barnebarn og deres sykler for den ak-
tuelle togturen. NSB har på departementets forespør-
sel informert meg om at selskapet har valgt å prise
frakt av sykkel med utgangspunkt i barnetakst, som
utgjør halv pris av ordinær billett.  Det hadde selvføl-
gelig vært positivt om det hadde vært rimeligere, el-
ler gratis, å ta med sykkel på toget, men også andre
transportaktører (buss og fly) ser det som nødvendig
å ta betalt for frakt av sykler.

Togbillettene er priset også ut fra NSBs kost-
nadsnivå, og jeg kan opplyse om at dersom staten
ikke hadde kjøpt persontransport med tog fra NSB
for over 1,6 milliarder kroner årlig, ville prisen vært
langt høyere. Prising av sykkel på tog er ikke regulert
som en del av trafikkavtalen mellom staten og NSB,
og NSB har derfor selv den operative frihet til å vur-
dere hvor mye det skal koste å ta med sykkel på toget,
gitt plassen om bord og de praktiske begrensningene
dette innebærer. På enkelte strekninger vet jeg at det
må settes en begrensning på 4 sykler per avgang, men
ombordpersonalet vurderer fortløpende om det er
plass til flere sykler. NSBs nye materiell som skal
settes i trafikk fra 2012 er imidlertid i større grad til-
passet for å kunne ta med flere sykler.

Jeg tar for øvrig med meg denne problemstillin-
gen inn i forhandlingene med NSB om en ny trafikk-
avtale.
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SPØRSMÅL NR. 1389

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 16. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«I begynnelsen av året 2010 ble prisen på storfe-

kjøtt satt ned med 2 kroner pr. kilo for å redusere det
enorme lageret av denne type kjøtt.

Hvor mange kilo anslås det at det ble solgt uten-
om vanlig salg pga. denne prisreduksjonen?»

Svar:
Nortura er markedsregulator for storfekjøtt. Mål-

settingen med prisnedgangen ved årsskiftet, var å
tømme reguleringslagret før starten på høstsesongen
med stor andel av storfeslaktingen.

Nortura oppgir at denne målsettingen vil bli opp-
nådd. Ved årsskiftet var det 2 150 tonn på regule-
ringslager av storfe. Nå er lagret nede på 800 tonn, og
det forventes å være tilnærmet tomt i løpet av juli må-
ned.

Det vises i spørsmålet til at det var et enormt la-
ger av storfe ved inngangen til 2010. Jeg vil vise til at

nivået på lageret ikke utgjorde mer enn 2,4 pst. av
prognosert engrossalg av storfe-kjøtt i Norge i 2010.
Prognosene fra markedsregulator, Nortura, viser en
underdekning på 1 800 tonn i forhold til løpende
norsk produksjon i 2010, men at dette vil dekkes med
vare fra reguleringslagret.

For å kunne gi et anslag på hva salget kunne ha
vært, uten prisnedgang, må en legge til grunn en vur-
dering basert på priselastisiteten for storfekjøtt.

Vurderingen må videre baseres på gjennomsnitt-
lig reduksjon i engrosprisen for storfekjøtt 1. halvår
2010 i forhold til gjennomsnittlig engrospris for 2.
halvår 2009. Nortura oppgir at denne gjennomsnittli-
ge prisreduksjonen ikke er på 2,00 kr per kg, men
1,30 kr per kg.

Prisnedgangen på 1,30 kr per kg er av Nortura be-
regnet til å gi om lag 400 tonn i økt salg i 1. halvår
2010.

SPØRSMÅL NR. 1390

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen
Besvart 18. juni 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Ifølge pressemelding datert 16.04.2010 på kul-

turdepartementets nettsider sier kulturministeren, si-
tat: Vi ønsker også å innføre krav om vandelsattest
for ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn
som jobber med barn og unge.

Spørsmålet er om arbeidet som kreves for å inn-
føre vandelsattest er satt i gang, og hvor hurtig vil mi-
nisteren legge saken frem for Stortinget?»

BEGRUNNELSE:
I forkant av pressemeldingen fra ministeren var

det avdekket overgrep mot barn i Den katolske kirke.
Det er liten, eller ingen grunn til å tro, at vold og

seksuelle overgrep ikke også skjer innenfor andre
tros- og livssynssamfunn.

Stortinget vedtok i sak om leksehjelp følgende,
sitat:

"Det er vanskelig å se begrunnelsen for at krav om
politiattest som i dag gjelder for lærere, ikke skal gjel-
de i musikk- og kulturskolen. Komiteen støtter også
den endringen som gjelder lovfesting av om politiat-
test for ansettelse i skolefritidsordningen."

Etter at dette vedtaket er fattet så stilles det snart
krav i alle sektorer som arbeider med barn om politi-
attest.

Svar:
Å avverge seksuelle overgrep er en plikt som går

foran taushetsplikten. Dette gjelder også for tros- og
livssynssamfunnene.

Med hjemmel i strafferegistreringsforskriften §
12 kan tros- og livssynssamfunn utenfor den norske
kirke på et selvstendig grunnlag vedta at det skal kre-
ves politiattest for ansatte eller andre som har oppga-
ver knyttet til barn og unge. Den 21. april i år sendte
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jeg brev til alle tros- og livssynssamfunnene utenfor
Den norske kirke hvor jeg redegjorde for hjemmelen
til å kreve politiattest. I brevet oppfordret jeg samtli-
ge tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
til å benytte seg av denne muligheten, slik blant annet
Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympis-
ke komité (NIF) har gjort. Mange andre frivillige or-
ganisasjoner har også valgt å legge seg på samme lin-
je som NIF og har innført krav om politiattest for alle
med et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreåri-
ge.

Både i pressemeldingen den 16. april i år og i
ovennevnte brev går det fram at jeg også vil se nær-
mere på muligheten for å innføre et lovbestemt krav
om politiattest for alle ansatte og frivillige i tros- og
livssynssamfunn som har, eller skal ha, oppgaver
knyttet til barn og unge under 18 år. Kulturdeparte-
mentet har startet dette arbeidet. Rett over sommeren
skal vi blant annet ha et møte med Samarbeidsrådet
for tros- og livssynssamfunn om saken. Jeg vil under-
streke at dette arbeidet har høy prioritet fra min side.

SPØRSMÅL NR. 1391

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 16. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Romerikes Blad har tatt opp den dramatiske

mangelen på lærlingeplasser og for svak yrkesretting
av opplæringen i skolen. Ifølge avisen er det kun 1 av
4 som får læreplass, og både lærling og arbeidsgiver
mener at ungdommen kan for lite når de starter i lære
- yrkesfagene er for lite fagrettet. Vi står i fare for å
miste en hel generasjon med fagarbeidere dersom det
ikke tas et krafttak for å styrke yrkesfagene og tilbu-
det av læreplasser.

Hvilke NYE forslag vil statsråden komme med
for å møte denne utfordringen?»

Svar:
Regjeringen Stoltenberg II nedsatte Karlsen-ut-

valget (NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida)
som blant annet vurderte om læreplanene for de yr-
kesfaglige utdannings-programmene var tilstrekkelig
tilpasset fag- og yrkesopplæringen. Dette var et bredt
sammensatt utvalg der partene i arbeidslivet var godt
representert. Utvalget anbefalte enstemmig å holde
fast ved felles læreplaner for fellesfagene i videregå-
ende opplæring, men ba imidlertid om at læreplanene
skulle gjennomgås for å kunne tilpasses utdannings-
programmene på en bedre måte. Karlsenutvalgets
innstilling er fulgt opp i St.meld. nr. 44 Utdannings-
linja (2008-2009). På denne bakgrunnen ble Utdan-
ningsdirektoratet bedt om å gjennomgå læreplanene i
norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og natur-
fag med tanke på at læreplanene skulle legge godt til
rette for en relevant opplæring tilpasset ulike utdan-
ningsprogram. De justerte læreplanene har nå vært på

en bred høring og skal etter planen fastsettes til bruk
i opplæringen fra og med skoleåret 2010-2011. I til-
legg har jeg bedt Utdanningsdirektoratet sende ut hø-
ringsforslag om å forskriftsfeste at opplæringen i fel-
lesfagene for elever i videregående opplæring skal
gjøres relevant og tilpasses de ulike utdanningspro-
grammene. Høringsinstansene har fått frist til 11. juni
om å uttale seg om denne forskriftsendringen. Med
forbehold om høringsinstansenes uttalelser er også
denne endringen planlagt innført fra og med kom-
mende skoleår. For at opplæringen innenfor yrkes-
faglige utdanningsprogram skal kunne tilpasses best
mulig skal også etterutdanning for lærere og instruk-
tører styrkes med midler fra høsten 2010.  Jeg mener
derfor å ha lagt godt til rette for at en mer yrkesrettet
og tilpasset opplæring skal kunne komme raskt og
være regulert både gjennom forskrift til Opplærings-
loven og læreplanene for fag.

Regjeringen er også bekymret for det høye frafal-
let i videregående opplæring og at tilgangen på lære-
plasser ikke er god nok. Rundt halvparten av de som
ikke får læreplass, slutter i videregående opplæring.
Fullført og bestått videregående opplæring er den
plattformen flest mulig bør ha for å være rustet for
deltakelse i arbeidslivet i dag og i framtida. Lære-
plasser er viktig for at elever fullfører opplæringen.
For budsjettåret 2010 er det bevilget 200 mill. kroner
for å styrke tilskuddene til lærebedriftene, der 10 mill
kroner er satt av til lærlinger med særskilte behov.
Det er blant annet åpnet for at tilskuddet kan brukes
til å stimulere enkeltbransjer med konjunkturproble-
mer, til å videreføre lærekontrakter og til å stimulere
nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Tiltak som øker til-
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gangen på læreplasser vil dermed kunne redusere fra-
fallet i videregående opplæring.

Utdanningsmyndighetene kan ikke skaffe nok
læreplasser alene. Derfor er partssamarbeidet rundt
fag- og yrkesopplæringen et særlig viktig virkemid-
del for å øke tilgangen på læreplasser og andelen med
fullført fag- eller svennebrev. I denne sammenhen-
gen bør statlige virksomheter også være sitt ansvar
bevisst og opprette langt flere læreplasser enn det
som gjøres i dag. I Politisk plattform for flertallsre-
gjeringen 2009-2013 står det at regjeringen vil for-
sterke samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få

nok læreplasser, og i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Ut-
danningslinja står det videre at departementet vil ta
initiativ overfor alle aktuelle parter for å inngå en ny
samfunnskontrakt om forpliktelsen til å opprette læ-
replasser. Dette arbeidet har startet, og med en ny
samfunnskontrakt mener jeg at vi vil gi fag- og yrkes-
opplæringen økt oppmerksomhet samt at partenes
ansvar i utdanningspolitikken blir godt forankret.

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til at flere
elever får lærekontrakt og får mulighet til å fullføre
og bestå videregående opplæring.

SPØRSMÅL NR. 1392

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr
Besvart 21. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva er de totale kostnader for justissektoren å

ikraftsette straffeloven av 2005?»

Svar:
De økonomiske og administrative konsekvense-

ne av å ikraftsette straffeloven 20. mai 2005 nr. 28,
som for eksempel utgifter til opplæring av ansatte i
politiet, påtalemyndigheten og domstolene, er be-
handlet i odelstingsproposisjonene som inneholdt
forslag til de ulike deler av loven, se hhv. Ot.prp. nr.
90 (2003-2004) s. 392 flg., Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
s. 266 flg. og Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 394 flg.
Som det fremgår av Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), drei-
er det seg om foreløpige anslag, og som jeg kommer
tilbake til nedenfor, er det igangsatt arbeid for å spe-
sifisere og konkretisere kostnadene.

Som det fremgår av proposisjonene, er det nød-
vendig med omfattende forberedelser før loven kan
settes i kraft. Det mest ressurskrevende er utvilsomt
fornyingen av politiets straffesakssystemer, slik det
går frem av Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). Dette er reelt
sett ikke primært en konsekvens av å innføre straffe-
loven 2005, ettersom det under enhver omstendighet
ville vært behov for en omfattende opprustning av
politiets IKT-utstyr. Den bakenforliggende årsaken
til fornyingsbehovet er at dagens systemer er utids-
messige, og ikke realiserer det effektivitetspotensia-
let som ligger i moderne IKT-løsninger. Jeg legger til
at også andre regelendringer krever omfattende for-
nyelser på dette området, som for eksempel ny poli-

tiregisterlov, se Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) og Prop
12 L (2009-2010). Den nye straffeloven aksentuerer
imidlertid behovet for nye datasystemer, og arbeidet
må være utført før den nye loven kan settes i kraft. 

Politidirektoratet har i 2010 igangsatt et forpro-
sjekt som har som formål å identifisere nærmere en-
drings- og fornyingsbehovet, samt å gi et mer spesi-
fikt kostnadsestimat. Etter planen skal dette forpro-
sjektet ferdigstilles innen utløpet av 2010. Det vil bli
foretatt en kvalitetssikring av forprosjektets anbefa-
linger og kostnadsestimater. Deretter vil det bli gjen-
nomført en anbudsrunde med påfølgende arbeid rela-
tert til fornying av de aktuelle straffesakssystemene.
Behovet for bevilgninger knyttet til ikraftsetting av
straffeloven 2005 vil i lys av blant annet dette måtte
vurderes opp mot og tilpasses det økonomiske opp-
legget i statsbudsjettet for det enkelte år, jf. Ot.prp.
nr. 22 (2008-2009) s. 396. Dette er bakgrunnen for at
tidspunktet for ikraftsetting av loven ikke fremgår av
lovvedtaket selv eller er delegert til Kongen, men i
stedet vil bli fastsatt av Stortinget ved lov, jf. Ot.prp.
nr. 22 (2008–2009) side 477. En mer utførlig rede-
gjørelse for de økonomiske og administrative konse-
kvensene vil bli gitt i ikraftsettingsproposisjonen
som vil bli fremmet for Stortinget når det er avklart
når den nye loven kan settes i kraft. Ettersom en for-
svarlig forberedelse av lovens ikraftsetting krever tid,
er en rekke av de materielle lovendringene foregrepet
ved endringer i den gjeldende straffeloven, og i ett til-
felle satt i kraft særskilt (jf. kapittel 16 i 2005-loven
om folkemord mv.).

Det må også utredes om det knytter seg kostnader
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til de prosessuelle konsekvensene av en ny straffelov
– især gjelder dette opp mot tilpasningen av straffe-
prosessloven. Som ledd i dette arbeidet vil det blant
annet måtte tas stilling til hvilke prosessuelle konse-
kvenser som skal knyttes til hvilke strafferammer

mv. Disse kostnadene vil bli identifisert og estimert i
ikraftsettingsproposisjonen, ettersom kostnadene av-
henger av hvilke valg man tar som ledd i arbeidet
med å tilpasse straffeprosessloven til den nye straffe-
loven.

SPØRSMÅL NR. 1393

Innlevert 9. juni 2010 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
Besvart 15. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«8. juni ble det gjennom en reportasje på NRK

Dagsrevyen gjort kjent at Norge i samarbeid med
blant annet Nederland, Sverige og Storbritannia gjen-
nomfører nye tvangsreturer til Irak, Bagdad. Jordan
og Syria er land som har tatt i mot flere millioner
flyktninger fra Irak.

Mener statsråden at Norges eksempel bør etter-
følges av disse to landene, og hvordan vurderer stats-
råden i så tilfellet konsekvensene av at flere millioner
flyktninger tvangsreturneres til Irak?»

Svar:
Jeg vil innledningsvis understreke at de som re-

turneres fra Norge har fått saken sin grundig vurdert
av norske utlendingsmyndigheter, og at det er avklart
at de ikke har behov for beskyttelse som flyktning i
Norge.  Det er riktig at grensekontrollbyrået Frontex
samordner noen returer for Norge og andre europeis-
ke land. 

Det er vanskelig å sammenlikne Norges innsats
overfor irakiske flyktninger med nabolandenes inn-
sats, fordi forholdene i Norge og disse landene er så
vidt forskjellige. 

Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk viser
at det bor 24 500 irakiske innvandringere i Norge. De
aller fleste er kommet som asylsøkere og overfø-
ringsflyktninger eller som familiegjenforente med
disse. De har fulle rettigheter i det norske samfunn.
Hvor mange irakere som faktisk har tatt opphold i na-
bolandene er ikke entydig. Jordanske og syriske
myndigheter har tidligere hevdet at de har tatt imot
rundt hhv 750 000 og 1,4 millioner irakere. Dette ble
lagt til grunn for appeller om internasjonal støtte.
Disse anslagene antas i dag å være for høye. Norske
FAFO, som har arbeidet blant de irakiske flyktninge-
ne i Jordan, har anslått antallet der til å være 161 000.
UNHCR opplyste i en rapport fra juni 2009 at det to-
tale antall registrerte irakiske flyktninger og asylsø-

kere i hele regionen (Syria, Jordan, Libanon, Egypt,
Tyrkia, Iran og Golfstatene) var 310 000. Selv om vi
må være åpne for at noen irakere ikke har latt seg re-
gistrere, er det grunn til å tro at tallet på irakere i na-
boregionen er langt lavere enn tidligere anslag, og
langt lavere enn hva som legges til grunn i spørsmålet
fra representanten Bekkevold. 

Når vi tar i betraktning Norges størrelse og geo-
grafiske beliggenhet, må Norge sies å ha tatt imot og
gitt opphold til et betydelig antall irakiske flyktnin-
ger. I tillegg har Norge gitt humanitær bistand til na-
boland for at disse bedre skal kunne ta seg av irakere
med behov for hjelp. 

Jeg vil for øvrig vise til at i følge UNHCR har vel
37000 flyktninger vendt tilbake til Irak fra utlandet i
2009. I de fire første månedene i 2010 er tallet 9560.
Langt de fleste som har returnert i perioden mai 2009
– april 2010, har vendt tilbake fra Syria og andre land
i regionen, men mange har også vendt tilbake fra Eu-
ropa. Dette synliggjør at mange irakere nå foretrek-
ker å reise tilbake til Irak. 

Norske utlendingsmyndigheter gjør alltid en in-
dividuell og grundig vurdering av situasjonen for den
enkelte asylsøker. De som har behov for beskyttelse
skal få det. De som får avslag på sin søknad skal for-
late Norge frivillig. Vi har et eget støtteprogram for
irakiske borgere som reiser frivillig hjem (IRRINI-
programmet). Pr utgangen av mai har 215 irakiske
borgere hittil i år benyttet denne muligheten til å
komme hjem med slik norsk støtte.  Når en asylsøk-
nad er avslått og den det gjelder ikke vil forlate Norge
frivillig, er det imidlertid politiets oppgave å sørge
for at vedkommende blir uttransportert. Returer
innenfor rammen av Frontex-samarbeidet bidrar til å
gjennomføre uttransporteringer på en effektiv og for-
svarlig måte. 

Jeg kan ikke se at de returer som skjer fra Norge
påvirker holdningen til irakere, hos myndighetene i
landene i regionen.
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SPØRSMÅL NR. 1394

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 15. juni 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Det er prisverdig at Norge sammen med nær 50

andre land er med på avtalen om å redusere klimagas-
sene fra avskoging. Avtalen gir løfter om å bidra med
om lag 25 mrd. kr i perioden 2010-2012. 

Kan statsråden forsikre om at tilsagnet vil kom-
me fra friske midler i statsbudsjettet, eventuelt fra
miljøbudsjettet, og ikke belastes bistandsbudsjettet?»

BEGRUNNELSE:
I statsbudsjettet står det blant annet at regnskogs-

midlenes mål er å bidra i kampen mot global oppvar-
ming. Regjeringens regnskogsløfter beløper seg til
ca. 16 mrd. kroner fram til 2015. I pressemelding den
27. mai 2010 uttaler statsministeren at

”...ved å redusere avskoging kan vi oppnå de ras-
keste, største og rimeligste reduksjonene i klimagass-
utslippene”.

Som vertskap for neste partskonferanse uttaler
Mexicos miljøvernminister at hans syn er at konkrete
initiativ, der i-land og u-land i fellesskap tar grep for
å redusere klimagassutslipp, og er avgjørende viktig
for å få et positivt utkomme av FN-forhandlingene.
Avskoging står for om lag 20 % av utslippene. Kir-
kens Nødhjelp støtter Norge i tiltak mot avskoging,
men er urolige for bruk av bistandsmidler selv om
statsråd Solheim er sitert i VG om at

”Regnskog kommer på toppen, og tar ikke fem øre
fra helse, utdanning og annet innen bistand”.

Svar:
Skogkonferansen, Oslo Climate and Forest Con-

ference, ble avholdt 27. mai 2010. Her deltok stats-
og regjeringssjefer, ministre og andre representanter
fra mer enn 50 land og ble enige om et rammeverk for
raskt å komme i gang med reduksjon av klimagasser

fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.
Det ble på konferansen en enighet på tvers av tradi-
sjonelle grupper av land, giverland og tropiske skog-
land, noe som vil kunne virke positivt inn på klima-
forhandlingene. Partnerskapet vil også kunne bygge
opp under og styrke forhandlingsprosessen under
FNs klimakonvensjon. 

Det er lagt opp til å fremme større åpenhet rundt
pengestrømmer og eksisterende og nye initiativer i
det internasjonale arbeidet for å redusere avskoging
og forringelse av tropiske skoger. Det er også blitt
gitt løfter fra flere ulike givere om å bidra med til
sammen omlag 25 milliarder kroner i perioden 2010-
2012. Den norske andel av dette er de midler som ble
lovet av statsminister Stoltenberg under FNs klima-
konferanse på Bali i desember 2007. 

Å bidra til bærekraftig utvikling og fattigdoms-
bekjemping er et overordnet mål for norsk utenriks-
og utviklingspolitikk. Arbeidet med biologisk mang-
fold, godt styresett og sikring av lokale gruppers ret-
tigheter er en integrert del av klima- og skogsatsin-
gen. Klimapolitikken og utviklingspolitikken skal
være gjensidig underbyggende. Det meste av de nor-
ske midlene kanaliseres gjennom multilaterale utvi-
klingsorganisasjoner, slik som FN, fond i Verdens-
banken og den afrikanske utviklingsbanken, eller
som i Brasil gjennom en nasjonal utviklingsbank.
Bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse iva-
retas i alle disse satsningene.

I samsvar med klimaforliket i 2008 legger regje-
ringen til grunn at den økte innsatsen mot avskoging
og klimatiltak i utviklingsland ikke skal gå på bekost-
ning av dagens norske innsats mot internasjonalfat-
tigdom. Nivået for innsatsen mot internasjonal fattig-
dom skal holdes på minst samme reelle nivå som i
2008 i årene framover.  Tiltak mot avskoging i utvi-
klingsland skal komme i tillegg til dette.
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SPØRSMÅL NR. 1395

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie
Besvart 18. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I følge TA og NA den 22. januar fremkommer

det at det legges opp til et dramatisk kutt i rehabilite-
ringstilbudet i Nord-Trøndelag. Antall døgnplasser
reduseres fra 108 til 61. I tillegg er tilbudet om spesi-
alisert rehabilitering ekstremt skjevt fordelt.

Mener statsråden en slik skjevfordeling og re-
duksjon i tilbudet står i samsvar med at et enstemmig
storting, i både forrige og nåværende periode, har ut-
talt at den neste store nasjonale satsningsområdet må
være rehabilitering?»

BEGRUNNELSE:
I følge Trønder-Avisa (TA) og Namdalsavisa

(NA)den 21. januar 2010, fremkommer det en sterk
frustrasjon i styret i Helse Nord-Trøndelag over reha-
biliteringstilbudet til nordtrønderske pasienter. An-
tall døgnplasser reduseres fra 108 til 61. 

En slik reduksjon kan fort føre til at presset på
kommunene for å ta hjem pasienter vil øke, og at
kostnader til transport bil større. Mange nordtrøndere
med behov for rehabilitering må trolig belage seg på
å reise til Klæbu eller Røros. 

Undertegnede er imidlertid inneforstått med at
det er Helse Midt-Norge som har ansvaret for rehabi-
literingstilbudet i regionen, og bestemmer dermed
hvilke institusjoner helseforetakene skal kjøpe tje-
nester fra. 

Den kraftige reduksjonen i antall rehabiliterings-
plasser vil kunne føre til et redusert tilbud, og pasien-
tene må reise lengre for å få behandling. Dessuten er
vil dette medføre en risiko for økt ventetid ved syke-
husene, og fare for opphoping av ferdigbehandlede
pasienter ved medisinske avdelinger. Dette vil igjen
føre til lengre liggetid. 

Et annet moment som fort kan komme til uttrykk
ved at store deler av innbyggerne i fylket ikke får
dagbehandling er at det øker presset på kommunene
og hjemmehjelpstjenesten. 

For pasienter som bor i nord delen av fylke betyr
det at de må reise minimum 36 mil per vei for å få til-
bud om dagtilbud. 

Jeg håper statsråden og regjeringen er opptatt av at
man skal ha et mest mulig likeverdig tilbud også innen
rehabilitering. At statsråden er villig til å se nærmere
på muligheten for å styrke bevilgningene til rehabilite-
ring i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for
2010, slik at man kan opprettholde antall plasser på
nivå med 2009, og starte den store nasjonale satsnin-
gen, slik Stortinget har uttalt ved to anledninger. 

Jeg ber videre statsråden vurdere om det er god
samhandling at pasientene blir en slags "kasteball"
mellom sykehusene og kommunene.

Svar:
I Helsedirektoratets rapport Aktivitetsutvikling

og ventetider i perioden 2002-2008 vises det til at an-
tallet dagbehandlinger øker jevnt i hele perioden
2002 til 2007. Det er registreringstekniske endringer
(omlegging av kodepraksis) som bidrar til at omfan-
get av dagbehandling reduseres fra 2007 til 2008.
Hvis en ser bort fra de tekniske forhold knyttet til re-
gistrering av dagrehabilitering, var det en vekst i an-
tall dagbehandlinger på over seks prosent fra 2007 til
2008. De aktuelle oppholdene er fra 2008 registrert
som poliklinisk aktivitet. 

Opphold i private opptrenings- og rehabilite-
ringsinstitusjoner økte fra 28 425 i 2006 til 33 809 i
2009. Oppholdenes lengde tilpasses nå i noen grad
mer til den enkeltes behov enn tidligere, og noen in-
stitusjoner tilbyr dagopphold.

Habilitering og rehabilitering er et komplekst
felt. For at den enkelte skal få et helhetlig tilbud er en
avhengig av tilbud fra flere aktører, også aktører
utenfor helsesektoren, for eksempel opplæringssek-
toren og NAV.

Innenfor helsetjenesten skjer habilitering og re-
habilitering både i kommunene og i spesialisthelse-
tjenesten. Innenfor spesialisthelsetjenesten gis reha-
bilitering i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk
medisin og rehabilitering, og i andre avdelinger, som
revmatologiske avdelinger og nevrologiske avdelin-
ger, i poliklinikker, gjennom rehabiliteringsteam og
gjennom lærings- og mestringssentre. Habiliterings-
tjenesten for barn er viktig for utredning og oppføl-
ging av funksjonshemmede barn. Voksenhabilite-
ringstjenesten yter tjenester til voksne med komplek-
se og sammensatte funksjonsnedsettelser. Videre gis
det tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsin-
stitusjoner som de regionale helseforetakene inngår
avtale med.

Kommunene skal sørge for at alle som bor eller
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig utred-
ning og oppfølging ved behov for habilitering og re-
habilitering. Tjenester som inngår i kommunens hel-
setjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig
habiliterings-/rehabiliteringstilbud.

Gjennom Nasjonal strategi for habilitering og re-
habilitering 2008-2011, har det vært iverksatt en rek-
ke tiltak. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet skal
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styrkes ytterligere. En økt fokusering og styrking av
dette fagfeltet er presisert i årets oppdragsdokument
til de regionale helseforetakene. 

Samhandling er viktig for å få til gode og helhet-
lige forløp innenfor habilitering og rehabilitering.
Dette fagfeltet vil derfor stå sentralt i arbeidet med
oppfølging av samhandlingsreformen, hvor vi vil ha

en nærmere gjennomgang av habiliterings- og reha-
biliteringsområdet. Her arbeides det med å tydelig-
gjøre ansvarsforhold mellom kommunale og statlige
oppgaver på dette feltet, med sikte på en bedre koor-
dinering for den enkelte bruker. Dette vil også være
et viktig tema i Nasjonal helse- og omsorgsplan.

SPØRSMÅL NR. 1396

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Erna Solberg
Besvart 21. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Gir den siste tids medieoppslag et korrekt bilde

på den forventede bemanningsutviklingen i politiet,
når det presenteres en styrt nedbemanning på minst
500 polititjenestemenn begrunnet i ressurssituasjo-
nen i politidistriktene?»

BEGRUNNELSE:
Justisministeren og statsministeren har gjentatte

ganger, både av meg og andre av Høyres representan-
ter, blitt oppfordret til å redegjøre for om den varsle-
de økningen på 1100 årsverk i politiet vil komme.
Dette har så langt ikke skjedd. Den siste tiden, senest
i VG 4. juni, har det fremkommet en lang rekke be-
kymringer for at bemanningen i politiet vil reduseres
i årene som kommer. Dette til tross for at budsjettene
er større enn noen gang, og opptakene ved Politihøg-
skolen er av et samlet Storting økt til rekordnivåer. 

Statsråden har ved en rekke anledninger presen-
tert årets politibudsjett som en historisk satsing. De
økte overføringene er imidlertid ikke disponible til
økninger i politiets driftsbudsjetter, men er i all ho-
vedsak bundet opp til en økning i antallet sivilt ansat-
te, politiets arbeidstidsavtale, økt arbeid innen utlen-
dingfeltet og den generelle lønns- og prisstigningen.
Samtidig viser Politidirektoratets disponeringsskriv
at ca 180 millioner holdes tilbake til helt nødvendig
IKT-oppgraderinger i politiet.

Svar:
Politi- og lensmannsetatens budsjett er økt fra 8,7

mrd. kroner i 2006 til 11,6 mrd. kroner i 2010. Dette
er en økning på 2,9 mrd. kroner (32,8 %). I 2010 ble
budsjettet økt med hele 1,3 mrd. kroner (trekker man
fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2

mrd. kroner). Dette er tidenes største økning i politi-
budsjettet. 

I 2010 har politiet prioritert opp arbeidet med å
fornye politiets IKT-systemer. Dette har bl.a. medført
at Politidirektoratet (POD) har holdt tilbake om lag
180 mill. kroner fra distriktene til dette helt nødvendi-
ge tiltaket. Det understrekes at det har vært enighet
mellom politisjefene og POD om satsingen på IKT.
Selv fratrukket den ekstraordinære satsingen på IKT i
2010 har politidistriktene likevel fått en gjennomsnitt-
lig økning i budsjettet på 9,3 % fra 2009 til 2010. 

Regjeringen har prioritert økt bemanning og lagt
til rette for en betydelig stillingsvekst, både gjennom
nye stillinger og ved å øke opptak på Politihøgskolen
til 720 elever i år.

Det utarbeides en prognose for hvor mange poli-
titjenestemenn/-kvinner som slutter i etaten og hvor
mange som går av med pensjon. Dette tallet sammen-
holdes med det antall studenter som forventes utek-
saminert fra Politihøgskolen. I 2009 var prognosen at
104 flere studenter ble uteksaminert enn det antall
som sluttet/gikk av med pensjon. I 2010 var tilsva-
rende tall 106. Det ble i budsjettet for 2009 og 2010
lagt inn lønns- og driftsmidler til hhv 104 og 106 nye
årsverk slik at det var mulig å tilby jobb til de som
gikk ut av Politihøgskolen. I tillegg er det lagt inn
lønns- og driftsmidler til de 460 årsverkene som ble
bevilget ifm. tiltakspakken og en betydelig satsing på
utlendingsfeltet med godt over 100 årsverk. I bud-
sjettet for 2009 og 2010 er det lagt inn lønns- og
driftsmidler til dekning av samtlige årsverk.

Ut fra erfaringstall fra 2008 ble prognosen over
det antall som slutter i etaten satt til 140. Oppdaterte
tall viser imidlertid at disse prognosene ikke slår til i
år, fordi turnoveren er mindre enn forventet. Det er
gledelig at flere fortsetter lengre i politiet. 
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Verken Politidirektoratet eller Justisdepartemen-
tet er kjent med at politiet forventer en nedbeman-
ning i den størrelsesorden som indikeres i spørsmålet
fra representanten Solberg. Per mai 2010 var det re-
gistrert 209 ledige politistillinger på landsbasis, og
det vil om kort tid foreligge nye opplysninger om ut-
viklingen i arbeidsmarkedet for polititjenestemenn.
Nyutdannede politistudenter er naturlig nok ikke
kvalifisert til å søke stillinger som krever erfaring,
men opprykk internt i etaten vil føre til at det frigjøres
stillinger for nyutdannede. Dette innebærer at anset-
telse av nyutdannede tar noe tid, men jeg forventer at
langt de fleste har fått mulighet for jobb i løpet av
høsten 2010.

Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkede-
partementet (FAD) viser en økning på 754 årsverk i
politi- og lensmannsetaten fra 01.03.09 til 01.03.10.
Da er 230 årsverk fra den nye arbeidstidsavtalen ikke

iberegnet. Dersom en i tillegg tar høyde for at det i
bevilgningen for 2010 er gitt budsjettmidler til å an-
sette ”overskuddet” på 106 politihøgskolestudenter
fra høsten 2010, innebærer dette samlet en reell vekst
på om lag 1100 årsverk i 2009 og 2010
(754+230+106). Det forventes også en vekst i be-
manningen knyttet til utlendingsforvaltningen i andre
halvår 2010. Dette feltet ble øremerket 44 stillinger i
tildelingsbrevet til POD for 2010. Videre har PST fått
midler til å øke bemanningen som følge av økt belast-
ning, men oppbemanningen av PST har vært kreven-
de på grunn av dårlig tilgang på kvalifisert personell.

Jeg mener fremdeles det er realistisk å nå regje-
ringens målsetting om en politidekning på to politi-
tjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Jeg er
imidlertid opptatt av at vi skal få best mulig polititje-
neste ut av de gitte bevilgningene, og det skal derfor
gjennomføres en resultatreform i politiet.

SPØRSMÅL NR. 1397

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 21. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Har justisministeren vurdert å inngå et samar-

beide med justis- og politimyndigheter i enkelte land
som eksempelvis Romania for å bekjempe traffick-
ing?»

BEGRUNNELSE:
Den 22. og 23. februar ble det i regi av den Inter-

parlamentariske Union (IPU) avholdt en konferanse i
det britiske parlamentet over temaet Human Traffic-
king, der også norske parlamentarikere deltok.

Under konferansen ble det satt spesielt fokus på
trafficking av både voksne og barn som kom fra en
bestemt folkegruppe i Romania. I Norge har man
vanligvis sett på trafficking i forbindelse med prosti-
tusjon, men britiske myndigheter hevdet at over 70
prosent av traffickerte ble brukt til barnearbeid, tig-
ging og ulike former for kriminell virksomhet.

Under konferansen var det også foredrag av to of-
fiserer ved Metropolitan Police som fortale om at de
hadde utviklet et meget godt samarbeide med rumen-
ske myndigheter for å få bukt med denne forferdelige
form for menneskehandel, og at dette samarbeidet
hadde gitt svært gode resultater.

Svar:
Jeg er kjent med at britiske og rumenske politi-

myndigheter har gjennomført et omfattende samar-
beid for å straffeforfølge personer som utnyttet ru-
menske statsborgere i England. Saken var et eksem-
pel på at organiserte grupper står bak utnytting av
barn og andre til tiggervirksomhet og tyverier, og før-
te nylig til omfattende pågripelser i Romania.

Jeg er enig i at menneskehandel ikke kun er ut-
nytting til prostitusjon. Menneskehandel foregår i
ulike virksomheter og bransjer, også i Norge – slik vi
så det i 2007 da det ble avdekket at britiske menn ble
utnyttet til å arbeide med asfalt- og steinlegging i
Norge og Sverige. Ofre for menneskehandel er både
barn, kvinner og menn. I 2009 var minst 292 personer
under oppfølging av etater og organisasjoner som
mulige ofre for menneskehandel i Norge. 69 var barn,
191 kvinner og 31 menn. 

Regjeringen vil bekjempe alle former for men-
neskehandel, nasjonalt og internasjonalt. For og lyk-
kes er vi blant annet avhengig av å samarbeide med
politimyndigheter i andre land. Derfor har norsk po-
liti allerede utviklet et godt bilateralt samarbeid med
mange land – både på overordnet og operativt nivå,
herunder i form av kontakt i konkrete saker under et-
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terforskning. Blant annet har norske og rumenske po-
litimyndigheter startet et godt operativt samarbeid
hvor blant annet personellutveksling mellom landene
prøves ut.

Det generelle samarbeidet suppleres med enkelte
målrettede tiltak, for eksempel innen menneskehan-
del eller mobile vinningskriminelle. Et eksempel på
dette er det norskfinansierte prosjektet innen EØS-fi-
nansieringsordningen kalt ”Enhancing the Bulgari-
an-Norwegian Response to Trafficking in Human
Beings”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom bul-
garske og norske politimyndigheter. Implementerin-
gen av prosjektet startet i 2010 og innebærer infor-
masjons- og kunnskapsutveksling. Prosjektet invol-

verer aktører som er involvert i trafficking-saker, og
omhandler blant annet etterforskning, offeridentifi-
kasjon og vitnebehandling. 

Endelig skal det nevnes at Norge gjennom EFE
(Enhet for økonomisk etterretning, Økokrim) er med-
lem av Egemont, et samarbeid mellom landenes fi-
nansielle etterretningsenhet. Gjennom dette samar-
beidet bistår medlemslandene hverandre i finansiell
etterretning. Norge er også medlem av Financial Ac-
tion Task Force (FATF) som arbeider med å sette
standarder for hvordan de ulike land skal jobbe mot
hvitvasking. FATF skal i nærmeste fremtid vurdere
igangsetting av et prosjekt som ser på hvitvaskings-
aspektet innen menneskehandel.

SPØRSMÅL NR. 1398

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 16. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Det er et kjent at flere av Forsvarets kaserner har

en så bedrøvelig standard at dette plager og demoti-
verer soldatene. Forholdene er også tatt opp av om-
budsmannen for Forsvaret i sin rapport. Et slikt ek-
sempel er kasernen på Mågerø, som under sivil bruk
sannsynligvis ville blitt stengt. Dette har Forsvaret,
Forsvarsbygg og departementet lenge vært kjent
med. Det er tidligere fra politisk hold blitt lovet for-
bedringer, uten resultat. 

Vil statsråden sørge for at kaserneforholdene på
Mågerø snarlig forbedres?»

BEGRUNNELSE:
På den nylig avholdte landskonferansen for til-

litsvalgte i Forsvaret, som ble avholdt på Setermoen,
fremkom det kritikk mot kasernetilstandene i en del
av Forsvarets forlegninger. En kritikk som det er mitt
inntrykk av at ombudsmannsnemda slutter seg til.
Derfor er det mitt ønske at statsråden nå tar initiativ
til en gjennomgang av Forsvarets kasernetilstand,
slik at snarlige tiltak kan gjennomføres der forholde-
ne er verst. Forsvaret trenger topp motiverte soldater,
og da er det unødvendig at noen av disse tilbys bofor-
hold som er sterkt kritikkverdig.

Svar:
Forsvarsdepartementet er kjent med at den totale

forlegningsmassen i Forsvaret per i dag er av varier-
ende kvalitet. På dette grunnlag er det iverksatt en
rekke tiltak for å bedre kvaliteten på mannskapsfor-
legningene. I løpet av det siste året har Forsvarsde-
partementet godkjent oppgraderingsprosjekter rela-
tert til mannskapsforlegninger for om lag 90 mill.
kroner. I tillegg er det godkjent tiltak slik at Forsvaret
kan tilby tilfredsstillende bo- og sanitærforhold for
begge kjønn. Ut over dette foreligger det konkrete
planer for å oppgradere eller bygge nye mannskaps-
forlegninger for ca. 400 mill. kroner i perioden 2010-
13. Inkludert i disse planene er gjennomføring av til-
tak knyttet til mannskapsforlegningen på Mågerø.
Arbeidet med mannskapsforlegningen på Mågerø
planlegges ferdigstilt i 2011.

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at de
vernepliktige skal ha gode boforhold under første-
gangstjenesten. Ved gjennomføring av dette prosjek-
tet vil det bli en betydelig forbedring av boforholdene
for de vernepliktige mannskapene på Mågerø.
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SPØRSMÅL NR. 1399

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 16. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Nylig ble det kjent at Norge bidrar med kr. 6

mrd. for å hindre avskoging i Indonesia. Norge vil bi-
dra med milliardbeløp også i andre deler av verden til
samme formål. I Norge trappes planting og skogpleie
aktiviteten ned. Reduksjonen er på mellom 30-40 %
det siste 10-år. I år anvendes kr. 62 mill. over stats-
budsjettet til skogkulturtiltak, herav kun kr. 2,7 mill i
Nordland.

Hva vil statsråden bidra med til at skogkulturar-
beidet i Norge kan stimuleres, slik at skogbruksnæ-
ringen i Norge igjen blir et satsingsområde?»

BEGRUNNELSE:
Som følge av målrettet skogkulturarbeide, økte

tilveksten i granskogene i eksempelvis Nordland fra
140 000 kbm. i 1925 til 610 000 kbm. i år. Statlig sti-
muleringspolitikk i tidligere år bidro til vekst og sat-
sing i skogbruksnæringen. Fra -90-tallet og fremover
er det gitt uklare politiske signaler om myndighete-
nes vilje til skogsatsing, noe som har bidratt til redu-
sert aktivitet. Norge har valgt en annen linje i skog-
politikken enn våre naboland Sverige og Finnland.
Nå peker mange på skogens store næringspotensial,
samtidig som skogens fortreffelighet i klima sam-
menheng.

Svar:
Denne regjeringen har hatt ambisiøse og klare

mål for skogpolitikken fra første dag. I regjerings-
plattformen er det slått fast at staten skal bidra til å
øke videreforedlingen av norske trevarer, og videre-
utvikle en nasjonal skogpolitikk der staten tar et med-
ansvar for planting og ungskogpleie. Vi kan da også
vise til at denne regjeringen har drevet et aktivt ar-
beid i skogpolitikken og styrket de økonomiske vir-

kemidlene til skogsektoren i hver budsjettproposi-
sjon siden vi tok over. I tillegg er skogfondsordnin-
gen forbedret vesentlig. Den nedtrappingen av plan-
teaktiviteten og annen skogkultur som beskrives i
spørsmålet fra representanten Kristiansen skjedde
under den forrige regjeringen. Etter at Bondevik II-
regjeringen fjernet tilskuddet til skogplanting gikk
planteaktiviteten ned med om lag 40 %. Dette var en
dramatisk nedgang. Et så lavt nivå kan ikke forsvares
dersom vi skal drive et bærekraftig skogbruk og ut-
nytte potensialet i norske skoger til verdiskaping og
positive klimagevinster.

I St.meld. nr 39 (2008-2009), Klimautfordringe-
ne – landbruket en del av løsningen, er økt skogplan-
ting grundig belyst – og blir pekt på som et av de mest
effektive tiltakene for å øke opptaket av CO2 i skog.
Stortinget ga sin tilslutning til meldingen i desember
2009. Alle skogtiltakene i denne meldingen er også
videreført og delvis sterkere dosert i Klimakur 2020
som er et viktig grunnlag for arbeidet med en ny stor-
tingsmelding om klimapolitikken i 2011. Som land-
bruks- og matminister vil jeg arbeide aktivt for at uli-
ke skogkulturtiltak skal bli en del av den nasjonale
klimapolitikken. Jeg mener at skogkulturtiltak som
kan føre til økt karbonopptak i norsk skog må side-
stilles med tiltak som kan gi utslippsreduksjoner i an-
dre sektorer.

De siste ukene er jeg gjort kjent med en statistikk
som viser at en for stor andel av skogeierne unnlater
å forynge tilfredsstillende etter hogst. Jeg legger der-
for opp til øke innsatsen på kontroll og håndheving
av foryngelsesforskriften. Sammen med de tiltakene
vi har gjort for å øke tilskuddene og forbedre skogav-
giftsordningen, er dette en videreføring av innsatsen
denne regjeringen gjør for det viktige arbeidet med å
sikre tilfredsstillende foryngelse etter hogst.
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SPØRSMÅL NR. 1400

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Besvart 28. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvor mange venter på behandling i spesialist-

helsetjenesten og i rusomsorgen, og hvor lenge ven-
ter pasientene i snitt på behandling, og hvordan har
ventetiden utviklet seg fra 2005 til dags dato?»

BEGRUNNELSE:
Det er ofte fokusert på hvor mange som venter på

behandling i spesialisthelsetjenesten og i rusomsor-
gen. Det er likevel like interessant hvor lenge pasien-
tene faktisk står venter på behandling og hvordan ut-
viklingen både i antall som venter, men også hvor
lenge de venter har utviklet seg fra 2005 og til dags
dato.

Svar:
Helsedirektoratet (Norsk pasientregister) publi-

serer ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten,
inkludert tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Ventetider for TSB ble første gang rapportert
i 2006. Siste oppdaterte ventelistetall er fra 2009. 

Tall fra NPR viser at gjennomsnittlige ventetiden
til behandling innen TSB var 67 dager i 2007 og 73
dager i 2008. I 2009 var den gjennomsnittlige vente-
tiden 80 dager. 

I 2007 var det om lag 3748 pasienter som ventet
på oppstart av behandling innen TSB. I 2008 var det
om lag 4352 pasienter, mens det fra 2008 til 2009 var
om lag 4362 pasienter. Det er noe usikkerhet knyttet
til tallene for antall ventende. Det har vært en betyde-
lig økning av henvisninger til behandling innen TSB
etter rusreformen i 2004 og aldri har så mange rus-
middelavhengige fått behandling som nå. 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen psy-
kisk helsevern for voksne var 55 dager i 2007. Fra
2007 til 2008 ble ventetiden redusert til 53 dager,
mens den i 2009 var 55 dager. 1. september 2008
trådte ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år
med psykiske eller rusrelaterte lidelser i kraft. Innen
psykisk helsevern for barn og unge ble den gjennom-
snittlige ventetiden til behandling redusert fra 83 da-
ger i 2007 til 75 dager i 2008. Fra 2008 til 2009 ble
ventetiden ytterligere redusert med 4 dager til 71 da-
ger. 

I 2005 var ventetiden til behandling generelt i
spesialisthelsetjenesten 70 dager. Fra 2006 til 2008
økte ventetiden fra 71 til 73 dager. I 2009 var vente-
tiden 77 dager og økningen i den gjennomsnittlige
ventetiden fra 2008 til 2009 var sterkere enn tidlige-

re. Om lag 75 pst av pasientene venter kortere enn
gjennomsnittet. Samtidig er det en økning i aktivite-
ten. Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten har økt
hvert år siden 2002 og aldri har omfanget av pasient-
behandling vært større enn nå. 

Til orientering offentliggjør Norsk pasientregis-
ter 26. juni ventelistetall fra 1.tertial 2010. Tallene vi-
ser at det fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010 har vært
en reduksjon i de gjennomsnittlige ventetidene innen
psykisk helsevern for voksne og innen tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmiddelbrukere. Den
gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern
for barn og unge er uendret fra 1. tertial 2009 til 1.
tertial 2010. Gjennomsnittlig ventetid innen soma-
tikk har imidlertid økt med to dager, fra 75 til 77 da-
ger, og dette kan forklare at den gjennomsnittlige
ventetiden til behandling innen spesialisthelsetjenes-
ten også øker noe fra 1.tertial 2009 til 1. tertial 2010. 

Jeg har en klar forventning om at ventetidene for
diagnostikk og behandling i spesialisthelsetjenesten
skal reduseres og har i oppdragsdokumentet for 2010
bedt de regionale helseforetakene om at de innenfor
sine økonomiske rammer innretter virksomheten slik
at ventetidene til utredning og behandling reduseres.
Vi vet at om lag 85 % av pasientene som er henvist
til spesialisthelsetjenesten venter på en poliklinisk
vurdering. Jeg har derfor i oppdragsdokumentet for
2010 bedt om at de regionale helseforetakene retter
en særskilt oppmerksomhet mot den polikliniske
virksomheten.

Jeg har også i årets oppdragsdokument til de re-
gionale helseforetakene bedt særskilt om at venteti-
dene til TSB reduseres, og jeg forventer at dette blir
fulgt opp. Arbeidet med å redusere ventetidene til be-
handling i spesialisthelsetjenesten har høy prioritet. 

For å sikre at de pasientene som trenger det mest
skal få behandling først, vil noen pasienter få en rett
til nødvendig helsehjelp. Rettighetspasientene har
krav på å få satt en individuell frist fra sykehusene for
når man skal få oppfylt retten til behandling. Alle pa-
sienter som henvises til spesialisthelsetjenesten får
vurdert sin tilstand og sykehuset skal da avgjøre om
det skal gis rett til nødvendig helsehjelp. Alle pasien-
ter som trenger det får tilbud om behandling, men
ventetiden er generelt kortere for rettighetspasienter.
Ventetidene kan variere mellom sykehus og for alle
pasienter gjelder retten til fritt sykehusvalg. 

En stor andel av pasientene som behandles i spe-
sialisthelsetjenesten kommer inn som øyeblikkelig
hjelp og står dermed ikke på venteliste.  Alle pasien-
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ter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten blir re-
gistrert som ventende i NPR og skal tas av ventelisten
når behandling starter. Det å være registrert som ven-

tende innebærer altså at man som pasient vil få et til-
bud om behandling og ikke omvendt som det i mange
tilfeller gis inntrykk av.

SPØRSMÅL NR. 1401

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 18. juni 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Media har de siste ukene meldt om at politi og

barnevern i Kristiansand og Arendal har store utfor-
dringer med ungdommer fra barnevernsinstitusjoner.
Det vises til at problemene delvis kunne vært løst
dersom barnevernet hadde valgt andre institusjoner
og barnevernet hadde adgang til å bruke tvang over-
for de aller tøffeste ungdommene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse ung-
dommene får den omsorgen og det tilbudet de tren-
ger?»

BEGRUNNELSE:
Medieoppslagene det vises til i både Agderpos-

ten og Fædrelandsvennen, omtaler barn som under
barnevernets omsorg utvikler store adferdsproble-
mer. De rømmer fra institusjonene og de utfører al-
vorlige kriminelle handlinger. Unge liv ødelegges
mens de er under samfunnets omsorg, ifølge politiet.

I Kristiansand er en 15-åring dømt til fengsel for-
di barnevernet ikke er i stand til å ta hånd om ham, og
alle barnevernets tidligere forsøk er ifølge dommeren
mislykket. 

I Arendal har politiet store utfordringer med en
gruppe mindreårige fra barnevernsinstitusjoner som
har store adferdsproblemer. Verken barnevern eller
politi har de nødvendige virkemidlene for å holde på
ungdommene. Politiet bruker store ressurser på å
passe på barnevernsbarna. Men ungdommene er un-
der den kriminelle lavalder og kan ikke pågripes av
politiet. Institusjonene har heller ingen maktmidler
de kan bruke overfor ungdommene. Det finnes ingen
konkrete tiltak som kan stanse ungdommene.

Ett problem er ifølge politiet at barnevernet ikke
har nok virkemidler som hjelper for de aller tøffeste
ungdommene, og ønsker mulighet til å bruke mer
tvang. For den tøffeste og mest risikoutsatte gruppen
mangler gode tiltak helt, ifølge politiet.

Et annet problem er at systemene ikke fungerer. I
følge politiet ødelegges unge liv fordi systemene er

for dårlige. I følge ansatte i det kommunale barnever-
net virker det statlige barnevernet mer opptatt av å
følge systemet enn å løse problemer for individene.
Private akuttplasser benyttes ikke, selv om det finnes
private tilbud som virker godt. Det kommunale bar-
nevernet får ikke lov til å sende barn ut av distriktet
til andre offentlige institusjoner som de vet kan hånd-
tere dette. Ledige plasser lokalt skal først fylles opp,
selv om de lokale plassene ikke virker.

Svar:
Stadig flere barn og unge som barnevernet kom-

mer i kontakt med har omfattende og sammensatte
hjelpebehov. Mange har psykiske vansker ofte kom-
binert med omfattende rusmiddelmisbruk. Dette gir
seg utslag i adferdsvansker og anti-sosial atferd som
kriminalitet. Dette er en gruppe barn og unge som er
svært utfordrende for tjenesteapparatet, spesielt bar-
nevernet, å ivareta omsorgen for.  

Representanten Ropstad mener at problemene
hadde vært løst dersom barnevernet fritt kunne valgt
andre institusjoner. Jeg vil understreke at utgangs-
punktet for valg av tiltak skal basere seg på hva som
er best for ungdommen. I dette valget ligger det en
rekke ulike vurderinger knyttet til behandlingstilbu-
dets innhold, geografisk plassering, og hvilke skole /
dagtilbud som kan tilbys, samt aktivitetstilbud og an-
dre forhold som er viktige for å oppnå formålet med
institusjonsplasseringen. Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet har laget en veileder med hvilke krite-
rier som skal legges til grunn for valg av institusjons-
tiltak. Alle regionene forholder seg til disse veileden-
de kriteriene. I henhold til disse kriteriene er det in-
genting i veien for å bruke private institusjoner, så
lenge dette er innenfor rammeavtalene. Jeg vil også
presisere at barnevernet har et bredt spekter av kunn-
skapsbaserte metoder som kan tas i bruk og det har
vært en betydelig utvikling på dette området de siste
årene.

Representanten Ropstad etterspør også anledning
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til å bruke mer tvang overfor disse ungdommene når
de er plassert på en barnverninstitusjon. Barnevernlo-
ven og rettighetsforskriften angir nærmere regler for
når det kan benyttes tvang overfor beboere i barne-
verninstitusjoner, og hva slags tvang som kan benyt-
tes. Det er med andre ord i dag mulig å benytte tvang
når nærmere vilkår er oppfylt. Det er for eksempel re-
gler om adgang til å foreta urinprøver, kontroll av
post, ransaking og kroppsvisitasjon. Det er også nær-
mere regler om adgangen til å holde utgangsdøren
låst for en periode, samt å nekte besøk utenfra. Det er
viktig for meg å understreke at loven stiller krav til at
tvangsbruk må basere seg på en individuell vurdering

fra situasjon til situasjon. Jeg er i ferd med å utarbei-
de forslag til reviderte forskrifter om rettigheter og
bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.
Når dette forslaget er ferdigstilt vil det sendes på en
høring slik at mange får anledning til å uttale seg om
dette.

En forutsetning for å utøve godt faglig skjønn er
at institusjonene og de ansatte har et oppdatert faglig
grunnlag og er godt kjent med gjeldende regelverk.
For å styrke de ansattes kunnskap om rettighetsfor-
skriften har statlig regionalt barnevern gitt omfatten-
de opplæring på rettighetsforskriftene i alle institu-
sjoner de bruker.

SPØRSMÅL NR. 1402

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde
Besvart 17. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Skattedirektoratet pålegger nå alle borettslag i

landet å innrapportere opplysninger om andelshave-
re. Innrapporteringen skal skje på elektronisk medi-
um evt. på et Excel-ark.

Hva er bakgrunnen for dette byråkratiske kravet,
har finansministeren beregnet den ekstra kostnaden
dette påfører boligselskapene, og står det i forhold til
nytten av rapporteringen?»

BEGRUNNELSE:
Alle relevante opplysninger som skal innrappor-

teres framgår av borettslagenes ordinære innrappor-
tering til Skatteetaten i RF-1139, og er således allere-
de tilgjengelige for SKD. Å sende inn en oppgave
med de samme opplysningene, men i et annet format,
er arbeidskrevende.

Retningslinjene for bruk av Excel-ark er dessuten
meget strenge, og står i grell kontrast til det faktum at
Skattedirektoratet har brukt millioner på oppgrade-
ring av sine IT-systemer. I retningslinjene fra Skatte-
direktoratet heter det:

”Dersom excel-filen benyttes ved innberetningen,
må ikke boligselskapet legge til nye linjer ved hjelp av
funksjonen "sett inn rader". Dersom det er behov for
ytterligere rader, må boligselskapet kopiere en eksis-
terende rad ved hjelp av funksjonen "rediger, kopier
og lim inn". Feltene som skal fylles ut i Excel-filen må
ikke omformateres eller gjøres mindre.

Filen legges over på diskett/CD og sendes via pos-
ten til Skattedirektoratet. 

Vi mottar ikke filer via e-post. Utskrift (papirver-
sjon) av excel-filen, vil heller ikke bli ansett som god-
kjent innberetning.”

Skattedirektoratet krever også at lagringsmediet
sendes rekommandert, noe som i seg selv er unødig
dyrt.

Man må kunne forvente at man fikk tilsendt de
grunnlagsdata som Skatteetaten allerede hadde, slik
at man kunne kontrollere og evt. rette disse, og en
løsning på Altinn hadde muligens vært mer hensikts-
messig.

Jeg ber om å få opplyst hvilken hjemmel Skatte-
direktoratet har til å kreve opplysningene i elektro-
nisk format. Jeg ber også om å få opplyst hvilke
tvangsmidler (bøter, gebyrer el.) som kan ilegges
dersom oppgaven ikke innleveres.

Svar:
Fra og med inntektsåret 2010 har Stortinget ved-

tatt et nytt takseringssystem for fastsettelse av lig-
ningsverdi på boligeiendommer, herunder for boen-
heter i boligselskap. 

Tidligere fikk andelshaverne i boligselskap en
andel av den ligningsverdi som ble fastsatt for bolig-
selskapet. Etter det nye takseringssystemet skal det
nå fastsettes en ligningsverdi pr. boenhet i selskapet.
En slik individuell fastsetting av ligningsverdien for
den enkelte boenhet gir en bedre sammenheng mel-
lom omsetningsverdi og ligningsverdi. 

I Prop. 1 L (2009-2010) ble det lagt opp til at bo-
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ligselskapene skulle pålegges å innrapportere bygge-
året for bygningen, og gi en samlet oversikt over
hvem som var eier av borettsandelene, samt arealet
for de enkelte boenhetene. Basert på disse opplysnin-
gene skulle boligselskapene pålegges å beregne lig-
ningsverdien for den enkelte boenhet og oppgi disse
på ligningsoppgaven for boligselskapet. I brev fra
bl.a. NBBL og OBOS ble det gitt uttrykk for at denne
metoden er kostnadskrevende og vanskelig å gjen-
nomføre. OBOS ga denne tilbakemeldingen:

”OBOS har ikke problemer med at ligningsver-
dien for borettslagsboliger skal vurderes individuelt,
på samme måte som boliger i eierseksjonssameier,
men vi vil protestere mot at boligselskapet (i praksis
forretningsføreren) pålegges å innrapportere lignings-
verdien for hver enkelt andelshaver.

Bakgrunnen for vår motstand mot dette er blant
annet at verken OBOS eller andre forretningsførere er
i besittelse av de relevante arealopplysninger for de
enkelte boligene. I praksis må derfor boligselskapet
basere seg på en rapportering fra den enkelte andelsei-
er, på samme måte som ligningsmyndighetene må ba-
sere seg på individuell rapportering fra den enkelte
boligeier ellers, når den nye ligningsverdien skal fast-
settes. Det er etter vårt skjønn meningsløst at boretts-
lag skal påføres en ekstrakostnad ved å legge inn bo-
ligselskapet som et mellomledd, når den enkelte an-
delseier like gjerne selv kan innrapportere på samme
måte som for eierseksjonsboliger. Ekstrakostnader for
borettslaget vil igjen måtte utlignes på den enkelte an-
delseier, og systemet vil derfor påføre den enkelte an-
delseier helt unødvendige og urimelige ekstrakostna-
der.

Et ytterligere forhold som taler mot det system
som er foreslått, er at verken borettslaget eller forret-
ningsførere er i besittelse av noen sanksjonsmulighe-
ter dersom den enkelte andelseier ikke etterkommer
en anmodning om å oppgi areal m.v. Eventuelle sank-
sjoner må nødvendigvis rette seg direkte mot den en-
kelte andelseier som eventuelt unnlater å innrapporte-
re de relevante opplysninger, og slike sanksjoner er
det bare myndighetene som kan pålegge enkeltperso-
ner.”

For å imøtekomme ønsket om en enklere metode
for innrapportering fra boligselskapene utvikler Skat-
teetaten et borettsregister allerede for inntektsåret
2010. Dette muliggjør en direkte innrapportering fra
den enkelte andelshaver, slik at boligselskapene slip-
per å innrapportere areal og beregne ligningsverdien
for den enkelte boenhet. 

For å etablere et slikt borettsregister var det den-
ne våren nødvendig å pålegge boligselskapene å fore-
ta en ekstraordinær innrapportering av opplysninger
for identifisering av den enkelte andel i boligselska-
pet. Det er ikke riktig at dette er opplysninger som al-
lerede framgår av borettslagenes ordinære innrappor-
tering til Skatteetaten i RF-1139, og således er til-
gjengelige for Skattedirektoratet. 

Innrapportering av opplysninger om boliger fra
alle boligeiere skal skje høsten 2010. Dersom det skal
være mulig å få til en individuell innrapportering
også for andelseiere, i tråd med det flere boligbygge-
lag har bedt om, må boligselskapene innrapportere de
nødvendige opplysningene nå. Det er for sent at opp-
lysningene blir rapportert i 2011 i ligningsoppgavene
fra boligselskapene. Senere vil imidlertid opplysnin-
gene inngå i den årlige innberetningen av lignings-
oppgaver. 

Ulike medier ble vurdert benyttet ved denne ek-
stra innrapporteringen. Altinn var vanskelig å få til-
rettelagt innen frist for innrapportering, da det i år er
stor aktivitet knyttet til etablering av Altinn2. Dette
er fortsatt etatens prefererte kanal for innrapporte-
ring, og vil bli tilpasset de nye feltene ved framtidig
inneberetning av ligningsoppgaver fra boligselskape-
ne. I forbindelse med denne ekstraordinære innrap-
porteringen utarbeidet Skatteetaten en excel-mal som
et alternativ til innrapportering på maskinlesbart me-
dium, da dette ble foretrukket som et bedre alternativ
enn eksempelvis rapportering på papirblankett.

SPØRSMÅL NR. 1403

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 21. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden sørge for at et vellykket prosjekt

for unge enslige asylsøkere på Hvalstrand i Asker får
forsette, eller er det i tråd med regjeringens politikk
at denne typen prosjekter legges ned?»

BEGRUNNELSE:
I november 2008 startet Asker Fotball Herrer et

samarbeid med Hvalstad mottakssenter rettet mot de
yngre, enslige asylsøkerne. Klubben fikk en buss av
Gjensidigestiftelsen, og med denne kjører de unge
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spillelystne asylsøker fire dager i uken til fotballba-
nen på Føyka. Her får de en times trening med blant
andre klubbens A-lagsspillere, en god lunsj og skyss
tilbake til mottaket. –Vi ønsker å etterleve vårt motto
om å være «mer enn en fotballklubb», og dette har
vært et veldig lærerikt og spennende prosjekt. Ung-
dommene lyser opp på banen, og de skaffer seg erfa-
ringer som de kan ta med seg videre, sier Arne Knoph
som er daglig leder i Asker Fotball Herrer. Utlen-
dingsdirektoratet (UDI) likte ideen og støttet oppstar-
ten av prosjektet. Nasjonale politikere bruker det som
eksempel på et positivt aktivitets- og integreringstil-
tak. Tiltross for utelukkende positive erfaringer, risi-
kerer nå prosjektet å legges ned. –Vi har havnet mel-
lom to stoler, fordi dette er nytt og annerledes. Det
var ikke vanskelig å skaffe midler til oppstarten, men
når det er blitt en suksess, finnes det ikke mer penger.
Vi har klart å holde i gang aktiviteten dette året på
grunn av gode samarbeidspartnere og ulike legater og

stipendier, men dette er alt for tidkrevende for klub-
ben å holde på med. Nå har vi ikke midler til å fort-
sette etter august i år, sier Knoph.

Svar:
Regjeringen ønsker å gi enslige mindreårige

asylsøkere et tilbud i mottak som ivaretar deres sær-
skilte behov. Tiltak som er med på å skape en god og
meningsfylt hverdag er derfor svært velkomne. Ut fra
min kunnskap om prosjektet til Asker Fotballklubb,
er dette et slikt tiltak. UDI støtter aktiviteter for barn
i mottak, og lag og organisasjoner kan søke om å få
midler til konkrete prosjekter. Jeg er kjent med at As-
ker fotballklubb bl.a. via henvendelse fra Stortingsre-
presentant Marianne Aasen nylig har levert inn en
søknad om økonomisk støtte for å videreføre aktivi-
tetstiltaket for beboerne på Hvalstad, og at UDI har
innvilget søknaden.

SPØRSMÅL NR. 1404

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 23. juni 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Blant Statnetts nylig varslede tiltak for å hindre

en kraftkrisesituasjon i Hordaland er flytting av ek-
sisterende eller innkjøp av nye mobile gasskraft. I
vinter var det betydelig debatt rundt de eksisterende
mobile gasskraftverkene i Midt Norge. Flere i regje-
ringsapparatet uttrykte da ønske om å selge de. 

I lys av Statnetts utspill - åpner statsråden for å
vurdere innkjøp av flere mobile gasskraftverk, og vil
statsråden orientere Stortinget om situasjonen i Hor-
daland som bekymrer Statnett?»

BEGRUNNELSE:
Det er viktig å unngå at landet får flere områder

med anstrengt kraftsituasjon på linje med det vi har
opplevd i Midt Norge. Da må myndighetene, inkl.
storting og regjering være proaktive. Statnetts ad-
varsler i forhold til Hordaland vitner om at situasjo-
nen har kommet lengre i negativ retning enn man bør
akseptere. Da er det viktig at regjeringen på et tidlig
tidspunkt gjør nødvendige avklaringer rundt tiltak.

Svar:
Statnett har allerede en tiltaksportefølje med tolv

tiltak for å håndtere energiknapphet, herunder

SAKS-tiltakene energiopsjoner og reservekraftverk.
Med bakgrunn i vinterens situasjon presenterte Stat-
nett i begynnelsen av juni 2010 en liste med mulige
tiltak for å redusere sårbarheten i strømforsyningen
til utsatte områder inntil nye ledninger er på plass.

Jeg har notert meg at Statnett ut fra hensynet til
driftsikkerheten i kraftsystemet vil vurdere å etablere
nye reservekraftverk på Vestlandet og i Troms og
Finnmark. Slike anlegg kan i følge Statnett tidligst
være på plass i løpet av 2011. Jeg har også registrert
at Statnett vurderer å søke om permanent å kunne be-
nytte reservekraftverkene ved omfattende feil og
vanskelige driftssituasjoner, i tråd med dispensasjo-
ner som ble gitt i vinter. Jeg vil vurdere dette når
eventuelle søknader fra Statnett måtte foreligge.

I tillegg til reservekraftverkene har Statnett pre-
sentert ytterligere mulige kortsiktige tiltak for å sikre
strømforsyningen i utsatte områder før nye ledninger
er på plass: økt bruk av energiopsjoner i forbruk, inn-
sigelser mot tilknytning av nytt forbruk i utsatte om-
råder, bruke gasskraftverkene på Mongstad og Koll-
snes som reservekraftverk, og økt beredskap for å ut-
bedre feil i overføringsnettet. 

Tidligere denne måneden mottok jeg også en rap-
port fra NVE som viser at det er behov for å forbedre
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utnyttelsen av dagens kraftsystem slik at pressede si-
tuasjoner, som de i vinter, blir håndtert med minst
mulig uheldige virkninger. Derfor har jeg nedsatt et
uavhengig ekspertutvalg som skal følge opp NVEs
konklusjoner og komme med forslag til videre tiltak.
Ekspertutvalget skal se på driftskoordineringen i

kraftsystemet, budgivningen på kraftbørsen og i re-
gulerkraftmarkedet, og økt forbrukerfleksibilitet.

Jeg skal selvfølgelig orientere om alle spørsmål
knyttet til kraftforsyningen i Norge når Stortinget ber
om det.

SPØRSMÅL NR. 1405

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 16. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Det vises til svar på spørsmål 1285 (2009-2010)

om opprinnelsesgaranti for strøm innkjøpt i offentlig
sektor. Det respekteres at statsråden ikke har oversikt
over alle innkjøpsavtaler for strøm i offentlig sektor.

Dog, hvor stor andel av strøminnkjøpet til byg-
ningsmassen til departementene har opprinnelsesga-
ranti, for å sikre at strømmen kommer fra fornybar
energi fremfor kull, gass og kjernekraft, som denne
regjeringen uttrykker slik skepsis til?»

Svar:
Jeg viser til svar på spørsmål til skriftlige besva-

relse av 8. juni d.å. og understreker at kjøp av elek-
trisk kraft i all hovedsak blir gjort av den enkelte
virksomhet. 

Statsbygg har gjennom flere år framforhandlet en
sentral avtale for kjøp av elektrisk kraft. Leietagere
hos Statsbygg som ønsker å knytte seg til denne av-
talen, har mulighet til det. Ordningen er altså frivillig
og basert på fastpris og et spotprisprodukt. Stats-
byggs leietakere inngår normalt selv avtalen og står

som abonnenter hos det aktuelle kraft- og nettsel-
skap. Den delen av bygningsmassen som i dag er med
i Statsbyggs elkraftavtale, representerer ca 60 % av
totalt energiforbruk i Statsbyggs bygninger. Inn-
kjøpsavtalen er på ca 180 GWh/år. 

Statsbygg har for tida avtale med kraftleverandø-
ren LOS AS. Første periode var fra 15. september
2005 til 14. sept. 2008. Dagens avtale varer fram til
14.sept. 2011.

Agder Energi, som er morselskapet til LOS AS,
har bare vannkraft. Agder Energi er Norges nest stør-
ste operatør av vannkraftanlegg. All vannkraftpro-
duksjon fra Agder Energi/LOS er fornybar og klima-
vennlig. Kraften er sertifisert i henhold til de fleste
europeiske miljømerker og omsetningsstandarder, og
den selges ifølge LOS med opprinnelsesgarantier i et
titalls markeder i Europa.  

Jeg kan for øvrig opplyse at all energi, som kjø-
pes inn til departementene i Regjerings-kvartalet, går
over den nevnte avtalen. Denne energien omfattes så-
ledes av en opprinnelsesgaranti.
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SPØRSMÅL NR. 1406

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos
Besvart 18. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Er det slik at det blir gjort forskjell i behandlin-

gen av ulike sykdommer basert på alderen av pasien-
ten, og er dette i så tilfelle noe statsråden vil se på om
gir uønskede utslag?»

BEGRUNNELSE:
Jeg er gjort kjent med at sykehusene av økono-

miske årsaker, gir ulikt tilbud til pasientene basert på
alder. Det er med andre ord ikke medisinske årsaker
til at pasienter ikke får behandling, men et økono-
misk spørsmål. Det er svært uheldig dersom praksi-
sen er slik at personer som med nødvendig medisinsk
behandling kan bli stående i arbeidslivet 5-10 år, iste-
den faller utenfor arbeidslivet fordi operasjonen ikke
blir gjort tilgjengelig på grunn av alder.

Svar:
Lov om pasientrettigheter og prioriteringsfor-

skriften inneholder ikke krav om vurdering av alder
for nødvendig hjelp i spesialisthelsetjenesten, unntatt
bestemmelser om egen ventetidsgaranti for barn og
unge under 23 med psykiske lidelser eller rusmiddel-
avhengighet.

Tall fra Norsk Pasientregister har tidligere vist at
prioriteringsforskriften i spesialisthelsetjenesteloven
ble praktisert forskjellig i de ulike regionale helsefor-
etakene. Dette medførte at pasienter kunne få ulik
ventetid for behandling av samme sykdom avhengig
av hvor i landet de bodde. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet etablerte derfor i 2005 et samarbeidsprosjekt
mellom Helsedirektoratet og de regionale helsefore-
takene for å utarbeide nasjonale veiledere for rettig-
hetstildeling og siste medisinske forsvarlige frist for
når helsehjelp skal igangsettes. 30 av i alt 32 priorite-
ringsveiledere er nå ferdigstilt. De to siste vil forelig-
ge i løpet av 2010. Formålet er å bidra til større grad
av likhet i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp.
Ingen av de 30 prioriteringsveilederne inneholder
krav om vurdering av alder for rett til nødvendig hel-
sehjelp.

I oppdragsdokument til regionale helseforetak
for 2010 har jeg understreket at prioriteringsveileder-
ne skal legges til grunn for å sikre enhetlig vurdering
av rett til nødvendig helsehjelp.

Jeg er ikke kjent med opplysninger om at sykehus
gir ulikt behandlingstilbud pga. alder. Dersom noen
pasienter opplever dette, bør de benytte klageadgan-
gen som er lovfestet i lov om pasientrettigheter.

SPØRSMÅL NR. 1407

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 18. juni 2010 av statsminister  Jens Stoltenberg

Spørsmål:
«Den rødgrønne regjeringen har hatt som en

ryggmargsrefleks å stemme mot alle forslag som
fremmes av andre enn dem selv i Stortinget. En inte-
ressegruppe på Facebook sendte et spørsmål til stor-
tingsrepresentant Per Olaf Lundteigen og fikk føl-
gende svar: "Alt som kommer fra opposisjonen skal
som regel stemmes ned. Slik er det under alle fler-
tallsregjeringer". 

Reflekterer dette statsministerens syn, og er dette
en anmodning som er gått ut fra Statsministerens
kontor til regjeringens partigrupper på Stortinget?»

BEGRUNNELSE:
I inneværende periode har regjeringen gått mot

forslagene som er fremmet av stortingsrepresentanter
fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og
Venstre. Dette er fulgt opp av de rødgrønne stortings-
representantene som lydig har fulgt instruksen fra
statsministerens kontor.

En ting er at det selvsagt finnes politisk uenighet
i saker, men ofte er det saker som fremmes hvor et
enstemmig Storting kunne støttet flere av forslagene.
I tillegg opplever Stortinget at nedstemte forslag av
en eller annen grunn dukker opp som regjeringens
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egne forslag, oftest i media, ettersom regjeringen har
sendt svært få politiske saker til Stortinget.

At regjeringen ignorerer opposisjonen er en side
av saken, men at den åpenbart mangler tillit til at
egne stortingsrepresentanter kan få til gode løsninger
i saker fremmet av opposisjonen sier noe om makt-
forholdene mellom Stortinget og regjeringen.

Utsagnet til Per Olaf Lundteigen kommer etter
initiativ fra en stor gruppe på Facebook som jobber
for bedre rettigheter og vilkår for selvstendig næ-
ringsdrivende. Gruppen heter "Selvstendige Arbei-
dere krever like rettigheter" og har lagt ut e-postveks-
lingen på siden sin.

Utsagnet:

"Alt som kommer fra opposisjonen skal som regel
stemmes ned. Slik er det under alle flertallsregjerin-
ger". 

Etter mitt syn er dette en ærlig innrømmelse av
tingenes tilstand og regjeringens holdning til Stortin-
get. Lundteigens svar er et nytt eksempel på regjerin-
gens maktarroganse.

Svar:
Det er stortingsgruppene til Arbeiderpartiet, SV

og Senterpartiet som tar stilling til de saker som lig-
ger til behandling i Stortinget Det har ikke gått ut
noen slik anmodning som du spør om fra Statsminis-
terens kontor. Jeg har merket med at stortingsgruppe-
ne har lagt vekt på sin mulighet til løpende dialog
med regjeringen når det gjelder å fremme saker. De
tre partiene som regjeringen utgår fra er enige om å
gjennomføre felles politikk for stortingsperioden
2009-13 slik den er beskrevet i regjeringens politiske
plattform.

SPØRSMÅL NR. 1408

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Ib Thomsen
Besvart 18. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«I lys av de nye forskriftene fra Kunnskapsdepar-

tementet som er ute på høring nå angående nytt finan-
sieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en
rammefinansiert sektor, stilles spørsmålet hva stats-
råden har gjort til nå i prosessen, og har tenkt å gjøre
i det videre arbeidet, for å sikre stabile rammevilkår
for kvinnelige gründere som ønsker å starte opp - el-
ler opprettholde driften av - private barnehagebedrif-
ter?»

BEGRUNNELSE:
Kunnskapsdepartementet har høringsfrist på hø-

ring om nytt finansieringssystem for ikke-kommuna-
le barnehager i en rammefinansiert sektor satt til 31.
juli i år. I papirene kommer det frem innhold som er
høyst relevant i en næringspolitisk sammenheng.
Innen barnehagesektoren er kvinner involvert i opp-
startsfasen for 90 % av de private barnehagene, og er
en sektor med en svært høy kvinneandel på eier-
skaps- og ledelsessiden. Disse bedriftene utgjør rundt
regnet halvparten av alle norske barnehager, og er en
nødvendighet for å oppnå regjeringens mål om full
barnehagedekning. Gjennom de nye forskriftene,
som det er grunn til å anta at blir som foreslått, vil
rammevilkårene for barnehagegründere forverres ve-
sentlig.

Bestemmelser om rammefinansiering, svært
skjerpede regler for uttak av verdier i en allerede øko-
nomisk hardt presset sektor og krav om offentlig ek-
spropriasjon av verdiene i bedriften ved salg eller
opphør er næringsfiendtlige virkemidler, som ikke er
i bruk overfor aktører i andre markeder.

I tillegg til å være et graverende inngrep i den pri-
vate eiendomsretten, innebærer dette også et brutalt
overgrep mot dyktige kvinnelige gründere. Sektoren
frykter konsekvensene av regjeringens nye forslag,
og flere aktører har allerede varslet at et vedtak i tråd
med innholdet i forslaget vil innebære nedleggelse,
salg eller stopp i planlagte utbygginger. Disse urime-
lige rammevilkårene ønsker nå regjeringen nå å pres-
se på kvinnelige ledere, og bidrar i så måte til å både
vanskeliggjøre målet om full barnehagedekning og
til å gjøre arbeidsforholdene mye vanskeligere for
kvinnelige enn for mannlige eiere og ledere. En slik
de facto kvinnediskriminerende politikk er uventet
fra den rødgrønne regjeringen, og en redegjørelse fra
statsråden ang. Hva som er gjort næringspolitisk sett
i denne saken er av stor interesse.

Svar:
Jeg er ikke enig i påstanden om at høringsforsla-

get til finansieringssystem for ikke-kommunale bar-
nehager medfører at rammevilkårene for private bar-
nehager forverres vesentlig. 
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Samtidig med overgang til rammefinansiering av
barnehagesektoren legger regjeringen opp til å øke
minimumsplikten for kommunenes tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. Det er allerede vedtatt å øke
tilskuddet fra 85 pst. til 88 pst. av den finansiering
kommunale barnehager får. Økningen får helårsvirk-
ning i 2011. Opptrappingen medfører at ikke-kom-
munale barnehager, herunder de private, tilføres økte
ressurser i 2010 og 2011. Private barnehager får der-
for samlet sett forbedrede rammevilkår og bedre mu-
ligheter til å få dekning for sine kostnader. Videre tar
Regjeringen sikte på å nå målet om likeverdig be-
handling av alle barnehager innen 5 år.

Hensikten med å trappe opp tilskuddene, er å sikre
at alle barnehagene innenfor en kommune får like
gode muligheter til å yte et godt tilbud. Barna i barne-
hagen er målgruppen for de offentlige tilskuddene.
Når sektoren tilføres mer ressurser, er det behov for re-
guleringer som sikrer at disse ressursene kommer bar-
na til gode. Samtidig bygger forslaget på at de private
aktørene trengs i barnehagesektoren, og at det derfor er
nødvendig å gi de private rimelige rammevilkår. 

Jeg mener departementet har lagt frem et balan-
sert forslag, som ivaretar både hensynet til å sikre at
tilskuddet kommer barna til gode og hensynet til ri-
melige rammevilkår for de private barnehagene. Ut-
taksbegrensninger skal sikre at tilskuddene kommer
barna til gode. Departementet har imidlertid ikke
foreslått totalforbud mot uttak til eier. Vilkårene for
private barnehager skal være slik at det skal være mu-
lig å drive bedriftsøkonomisk forsvarlig. Det er uri-
melig avkastning som rammes. Forslaget innebærer
ikke totalforbud mot godtgjøring til eier.

Påstanden om at forslaget innebærer ekspropria-
sjon, er misvisende. Forslaget om restriksjoner på ut-
tak av verdier gjelder ”bruken av offentlige tilskudd
og foreldrebetaling” jf. forslag til ny § 14a i barneha-
geloven. Det er ikke fremmet forslag om at kommu-
nene kan kreve at de private barnehagene betaler til-
bake andre midler. Den foreslåtte reguleringen er
heller ikke til hinder for at en eier kan ta ut de verdier
som var opparbeidet før forskriften trådte i kraft eller
verdier som eier skyter inn i framtiden.

Jeg vil bemerke at det ikke er uvanlig å knytte vil-
kår til offentlige tilskudd. Videre vil jeg peke på at
der private er inne i offentlig tjenesteproduksjon på
andre områder, skjer dette gjerne etter anbud eller an-
dre konkurranseformer. På barnehageområdet påleg-
ger staten kommunene å gi tilskudd til bestemte pri-
vate aktører, og gir bestemmelser om størrelsen på
tilskuddet. Andre private aktører som leverer tjenes-
ter til kommunal sektor, har ikke tilsvarende privile-
gium. Det er rimelig at slike fordeler som de private
barnehagene får, motsvares av vilkår om hva penge-
ne skal brukes til. Hensynet til effektiv offentlig res-
sursbruk taler for at kommunene har hjemmel for å
kreve tilbakebetalt tilskuddsmidler som ikke er brukt
til riktig formål. 

Høringsutkastet har forslag som gir både rettig-
heter og plikter til de ikke-kommunale barnehagene.
Etter min mening er det god balanse mellom rettighe-
ter og plikter, som ivaretar hensynet til stabile ram-
mevilkår. Jeg vurderer likevel innspill i høringsrun-
den seriøst, og tar endelig standpunkt etter at hørin-
gen er fullført.

SPØRSMÅL NR. 1409

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 18. september 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Aktører i og utenfor Burma har i flere år jobbet

for å ekskludere Aung San Suu Kyi fra politiske pro-
sesser. Miljøer i Burma som har godtatt militærregi-
mets spilleregler og vil delta i valget, sier nå at Suu
Kyi kun skal ha en symbolsk politisk rolle etter val-
get. Dette har i lengre tid vært kjent for UD. 

Hvordan forholder UD seg til Suu Kyis fremtidi-
ge rolle og har UD bidratt med økonomisk støtte til

miljøer i Burma som opptrer splittende i demokrati-
bevegelsen og bygger opposisjon mot Suu Kyi?»

Svar:
Aung San Suu Kyis (ASSK) parti National Lea-

gue for Democracy (NLD) besluttet i april å ikke re-
gistrere seg som politisk parti på nytt. Beslutningen
kom etter at ASSK hadde gått klart ut mot valgpro-
sessen. En fraksjon av det tidligere NLD har i etter-
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kant besluttet å registrere seg som nytt politisk parti,
National Democratic Force (NDF), for å kunne delta
i valget. Også andre demokratiske krefter i Burma
deltar i valget, og i flere av områdene dominert av et-
niske minoriteter ventes det at etniske partier vil re-
gistrere seg.  

I Regjeringens kommentarer til den politiske si-
tuasjonen i Burma har vi uttrykt forståelse og at vi re-
spekterer det valget NLD og ASSK har gjort. Samti-
dig mener jeg vi må respektere at andre demokratiske
krefter ser annerledes på spørsmålet om de bør delta
i valget eller ikke. Både NLD, ASSK og demokratis-
ke partier som deltar i valget er for tiden sterkt ekspo-
nert for mulige tiltak fra regimets side. Fra det inter-
nasjonale samfunnet er det derfor nødvendig med
oppmerksomhet mot alle parter på demokratisk side
og fortsatt press mot regimet. 

NLD og ASSK er selvsagt i en spesielt vanskelig
situasjon. Derfor skal vi fortsette å holde kontakt med
dem. Norsk politikk fremover vil være basert på et
ønske om å sikre alle demokratiske krefter mulighet
til en fri og åpen rolle i Burma, og vi har klare krav
overfor regimet til den pågående valgprosessen. Jeg
anser ikke at en slik tilnærming bidrar til å svekke
verken NLD eller ASSK.  

Norge har støttet demokratibevegelsen og eksil-
bevegelsen i en årrekke og dette er noe vi vil fortsette
med. Samtidig har vi støttet sivilsamfunnet i Burma.
De ulike miljøene og gruppene i og utenfor Burma
gjør alle en innsats for å bedre hverdagen til det bur-
mesiske folk. Vår støtte til både eksilbevegelse, sivilt
samfunn og humanitært arbeid har et bredt anslag.
Vårt mål med denne innsatsen er å bidra til en demo-
kratisk utvikling i Burma.

SPØRSMÅL NR. 1410

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 18. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mental Helse uttrykker bekymring for drift av

hjelpetelefonen og for egen drift, etter at lønns- og
prisstigning ikke blir kompensert for i tilskuddet for
2010. Helsedirektoratet sier de selv har fått innstram-
minger som tilsier at lønns- og priskompensasjon
ikke kan gis. Dette vil utgjøre at hjelpetelefonen må
redusere driften med 1 1/2 stilling. I tillegg får Men-
tal Helse redusert tilskudd til drift.

Hva vil statsråden gjøre for at hjelpetelefonen
kan opprettholde sitt tilbud?»

BEGRUNNELSE:
Hjelpetelefonen mottok 155 000 henvendelser i

2009. Telefonen er døgnåpen. De ansatte driver støt-
te- og motivasjonssamtaler. Via telefonen møter de
mennesker med ensomhet, angst og depresjoner, som
er selvskadende mm. Hovedtyngden av dem som
henvender seg er mellom 40 og 60 år. Imidlertid har
de henvendelser fra et økende antall yngre personer.
Dessverre klarer ikke hjelpetelefonen å besvare alle

henvendelser pga. manglende kapasitet. Det er derfor
ekstra ille at de nå må redusere driften.

Svar:
Økt brukermedvirkning og styrking av brukernes

egne ressurser er avgjørende for den ønskede utvik-
lingen av tjenestetilbudet. Arbeidet for å styrke og
ivareta brukere og pårørende er et kontinuerlig ar-
beid. Etablerte tiltak på brukerfeltet skal derfor vide-
reføres, og et viktig tiltak er Mental Helse Hjelpete-
lefonen. Hjelpetelefonen er en lavterskel telefon- og
nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med el-
ler skrive til. 

Det er i årets statsbudsjett satt av totalt 52,6 mill.
kroner til brukerstyrking og som skal dekke flere til-
tak. Av dette mottar Mental Helse Hjelpetelefonen
13 mill. kroner, mot 12,9 mill. kroner i 2009. Jeg vil
be Helsedirektoratet samarbeide med Mental Helse
for å se på budsjettsituasjonen for 2010, slik at vi kan
komme frem til en god løsning for den videre driften
av Hjelpetelefonen.
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SPØRSMÅL NR. 1411

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 16. juni 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Den nye jordloven lovfester at jord som eier

ikke driver selv skal leies ut på minst 10 års varig-
het,uten avbruddsmulighet for utleier. Dette har flere
uheldige sider, bl.a.ved at planlegging av generasjon-
skifter på gårdsbruk kompliseres ved at forrige gene-
rasjon må binde opp neste generasjon i uoppsigelige
kontrakter i et tidsperspektiv man ikke ser konse-
kvensene av når det må gjøres.

Er slike resultater av jordloven tilsiktet fra depar-
tementets side eller vil statsråden ta skritt for å endre
på bestemmelsene?»

Svar:
Endringene i jordloven §§ 8 og 8 a ble vedtatt av

Stortinget i 2009 – jf. Ot.prp.nr. 44 (2008-2009) og
Innst. O. nr. 90 (2008-2009) – bl.a. med tilslutning
fra Høyre. Endringene innebar at tidligere regler om
driveplikt som bl.a. fastsatte at driveplikten kunne
oppfylles ved bortleie hvis eier forpliktet seg til at av-
talen skulle være på minst 10 år, ble flyttet fra odels-
loven og konsesjonsloven til jordloven. De nye regle-
ne gjelder alle eiere, ikke bare eiere som nettopp (de

siste 5 år) har overtatt landbrukseiendom. Formålet
med flyttingen var bl.a. å gjøre bestemmelsene tyde-
ligere enn før, og slik sikre hensynet til matproduk-
sjon og kulturlandskap på en bedre måte.

Ved lovendringene ble muligheten for å søke fri-
tak fra driveplikt opprettholdt, noe som bl.a. innebæ-
rer at det kan søkes dispensasjon fra vilkåret om at
avtalen skal være på 10 år dersom eier står overfor et
nært forestående generasjonsskifte. Søknader avgjø-
res av kommunen, og jeg mener at det i slike tilfeller
skal mye til for å avslå en søknad.

Det ble vedtatt omfattende endringer i lovgivnin-
gen i 2009, og jeg oppfatter det slik at innholdet i re-
glene om driveplikt har blitt underkommunisert noe i
oppfølgingen av endringene. Statens landbruksfor-
valtning har riktignok arbeidet godt også med infor-
masjon om driveplikten, men det er fortsatt en del
usikkerhet mht. hvordan reglene er, og hvordan kom-
munene kan eller bør praktisere dem. Dette ønsker
jeg å gjøre noe med, og departementet arbeider derfor
med et nytt rundskriv om driveplikt som forhåpent-
ligvis vil bidra til de nødvendige avklaringene.

SPØRSMÅL NR. 1412

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 23. juni 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«I Dokument nr. 15:898 (2009-2010) skriver bar-

ne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun
Lysbakken 07.04.2010 at han vil avvente råd fra en
interdepartemental arbeidsgruppe før han tar stilling
til hvordan vi etter gjeldende rett skal håndtere de
surrogatisakene som oppstår og hvilken type infor-
masjon som skal gis. 

Vil statsråden nå aktivt gå ut og advare mot at
norske borgere benytter slike tilbud, samt spre mål-
rettet informasjon for å forebygge at flere velger
det?»

BEGRUNNELSE:
Den 7. april i år svarte statsråden på skriftlig

spørsmål fra undertegnede om hvorvidt han ville fra-
råde norske borgere å benytte seg av tilbud om surro-
gati i andre land. Statsråden viste i sitt svar til at han
har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe.
Gruppen skulle drøfte og komme med anbefalinger
til prosedyrer og kjøreregler for hvordan norske myn-
digheter skal håndtere saker vedrørende barn født av
surrogatmor i utlandet etter regelverket som gjelder i
dag. I tillegg skulle arbeidsgruppen også komme med
forslag til hvordan norske myndigheter kan informe-
re om norsk lovgivning og praksis i forhold til saker
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av denne karakter. Statsråden opplyste i det nevnte
svaret at det var tatt sikte på at arbeidsgruppen ville
komme med sine anbefalinger innen 1. juni i år.

Svar:
Den interdepartementale arbeidsgruppen som

skal drøfte og komme med anbefalinger til prosedy-
rer og kjøreregler for hvordan norske myndigheter
skal håndtere saker vedrørende barn født av surrogat-
mor i utlandet etter gjeldende regelverk, skulle ha
kommet med sine anbefalinger innen 1. juni i år.

På bakgrunn av disse sakenes komplekse karak-
ter, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Justis-
departementets Lovavdeling om en tolkningsuttalel-
se vedrørende bioteknologilovens § 7-5 om straff.
Arbeidsgruppen ønsker å avvente denne vurderingen
før den vil komme med sine anbefalinger. Arbeids-
gruppen tar sikte på å levere sin innstilling senest 1.
juli i år.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet har i brev 3. juni 2010 til Utenriksdeparte-
mentet redegjort for erkjennelse av farskap på norsk
utenriksstasjon til barn født av utenlandske mødre. I
brevet redegjøres det for bioteknologilovens forbud
mot eggdonasjon. Det påpekes at en surrogatiavtale
ikke kan legges til grunn for etablering av farskap et-
ter norsk rett, og følgelig ikke vil bli anerkjent etter
barneloven.

I brevet viser departementet til bioteknologiloven
§ 7-5 som setter straff for den som ”forsettlig overtrer
loven”, at medvirkning straffes på samme måte og at
dersom utenriksstasjoner blir kontaktet på forhånd av
personer som vurderer bruk av surrogatmor i utlan-
det, må det gjøres oppmerksom på at dette ikke er lov
etter norsk rett. Ambassadene bør derfor fraråde at
personer gjennomfører slike avtaler. 

Norsk rett inneholder ingen regler som direkte
gjelder behandling av saker der barn er født av surro-
gatmor i utlandet, bortsett fra barneloven § 2 andre
ledd som slår fast at en avtale om å føde et barn for
en annen kvinne ikke er bindende. De alminnelige re-
gler som gjelder morskap og fastsettelse og anerkjen-
nelse av farskap vil derfor komme til anvendelse i sa-
ker hvor barn er født av surrogatmor i utlandet. Det
har imidlertid vært usikkerhet om hvordan de gene-
relle reglene skal tolkes i disse tilfellene. 

Når det gjelder registreringen i folkeregisteret,
vil Skattedirektoratet om kort tid sende ut rundskriv
til skattekontorene om registrering i folkeregisteret
av barn født av surrogatmor i utlandet. Dette vil legge
til rette for ensrettet praksis i tråd med gjeldende rett.

For øvrig vil jeg avvente anbefalingene fra den
interdepartementale arbeidsgruppen før jeg tar stil-
ling til hvilke konkrete informasjonstiltak som vil
være hensiktsmessig i denne typen saker.

SPØRSMÅL NR. 1413

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 18. juni 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«Det mye omtalte Teknologibygget på Kalvskin-

net er det eldste prosjektet Statsbygg har i sin porte-
følje som ikke er gjennomført eller lukket. Forpro-
sjektet var ferdig i 2003. Det er ingen momenter i sa-
ken som skal tilsi en videre utsettelse. 

Hva vil statsråden gjøre for at prosjektet nå kan
bli realisert?»

BEGRUNNELSE:
Høyskolen i Sør-Trøndelag har en nasjonal og re-

gional oppgave å tilby profesjonsutdanninger innen-
for teknologi. Høyskolens 3-årige tilbud er et godt al-
ternativ for mange ungdommer og en raskere vei til
arbeidslivet enn en mer forskningsrettet lengre ut-

danning på NTNU. Og kandidatene er etterspurt i
samfunnet. HiST ønsker å styrke den nasjonale real-
fagssatsninga gjennom bedre teknologiutdanninger.
Satsninga på matteknologi er i tråd med regionens
satsning på mat og mange nasjonale og internasjona-
le utfordringer mht matsikkerhet og matkvalitet.

Det er krevende å opprettholde god studie- og un-
dervisningskvalitet i lokaler som ikke er tilpasset nye
læringsformer slik situasjonen er for HiST i dag.
Høyskolens leiekontrakter har hatt en nøktern utløps-
tid i forhold til offentlig behandling av byggeprosjek-
tet. Nyinvestering og funksjonstilpasninger på gamle
campuser på Tunga (matteknologi) og Rotvoll (læ-
rerutdanninga) er ikke samfunnsmessige god økono-
miforvaltning når Høgskolestyret har fattet vedtak



Dokument nr. 15:9 – 2009–2010 97

om flytting. Nybygget på Kalvskinnet betyr at disse
campusene kan fraflyttes og matteknologi samlokali-
seres i teknologibygget samt lærer/tolk som er plan-
lagt lokalisert i Brygghuset/Scnitelrgården.

Økt antall studenter og nye studieplasser krever
tilpasset romkapasitet og bedre læringsfasiliteter,
samt et helhetlig omkringliggende tilbud. Student-
samskipnaden i Trondheim (SiT) har allerede plan-
lagt nye og framtidsrettede løsninger for kantine, ka-
fé, bokhandel med mer, som vil være en del av det
nye Teknologibygget. 

En bedre ressursutnyttelse i nye arealer, samt mi-
nimalisering av avstanden mellom fagmiljøene
innenfor en og samme avdeling, gir et godt grunnlag
for tverrfaglig samarbeid. Teknologibygget på Kalv-
skinnet er også den utløsende faktor for å kunne flytte
Avdeling for lærer og tolkeutdanning (ALT) til Kalv-
skinnet. Dette vil øke det tverrfaglige samarbeidet.

En oppgradert og større campus Kalvskinnet vil
gi et bedre studentmiljø sentralt plassert der studen-
tene ønsker det, og derved øke studenttilfredsheten
totalt sett. For byen Trondheim, regionen og innbyg-
gerne er en sterk byhøgskole viktig, ikke minst sett i
et næringslivsperspektiv og et utviklingsperspektiv. 

Det bør nå være regionen Midt-Norge sin tur til å
få en tildeling i tråd med dokumenterte behov. De al-
ler fleste høgskolene i Norge har fått realisert sine
campusplaner for sammenslåing, ikke minst i storby-
ene hvor prosessene er godt i gang. Derfor må Tek-
nologibygget snarest bli realisert.

Svar:
Statsbygg utarbeidet et forprosjekt i april 2004

som ble behandlet i kontaktgruppemøte 24. juni
2004. Imidlertid ble prosjektet stilt i bero fordi Høg-
skolen i Sør-Trøndelag og NTNU sammen ønsket å
utvikle en plan for sin bygningsmasse, også kalt
Campusprosjektet. Dette prosjektet ble imidlertid
terminert i 2008. Det opprinnelige forprosjektet ble
derfor tatt fram igjen, gjennomgått og revidert. Det
reviderte forprosjektet er nå gjenstand for ekstern
kvalitetssikring før det kan fastsettes en kostnads-
ramme. 

Jeg kan forsikre om at dette prosjektet har høy
prioritet i departementet. Når prosjektet kan startes,
er et bevilgningsspørsmål.

SPØRSMÅL NR. 1414

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Besvart 16. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Marka skytefelt på Lista er nedlagt. Avhendin-

gen fra grunneierne til forsvaret skjedde via en vold-
giftsdom som sier: "hvis øvelsesfeltet i framtiden
nedlegges, skal de bruk som har avstått grunn ha for-
kjøpsrett til samme etter takst". Nå ryktes det at Skif-
te Eiendom ønsker å avhende området til Miljøvern-
myndighetene. 

Kan statsråden forsikre om at voldgiftsdommen
beskrevet i Pantebok A XXII datert 14/4-54 885/57
blir effektuert ved avhendelsen av Marka skytefelt
fra Skifte Eiendom?»

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11.

juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Henning Skumsvoll om effektuering av voldgifts-
dom som gir grunneierne forkjøpsrett ved avhending
av Marka skytefelt på Lista.

Marka skytefelt er blant de felt som Forsvaret
ikke lenger har behov for i sin struktur, og feltet skal
avhendes. Før avhending kan skje, må imidlertid sky-
tefeltet ryddes for eventuelle blindgjengere og mil-
jøsaneres. 

Forsvarsbygg er kjent med voldgiftsdommen fra
1954 som gir grunneierne forkjøpsrett etter takst, og
vil ta hensyn til dommen når skytefeltet skal avhen-
des.
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SPØRSMÅL NR. 1415

Innlevert 10. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 16. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Regjeringen har foreslått å redusere tillatt skjen-

ketid med en time til kl. 02.00 og dermed avskaffe
nattklubber i Norge. Hovedbegrunnelsen er at lengre
skjenketid medfører økt vold. Haugesund bystyre
vedtok i 2008 å redusere skjenketidene. Politiet sier
til Haugesunds Avis 01.07. 2010 at det ikke er noen
endring i sentrumsvolden fra 2008 og 2009, mens
man i 2010 har fått en økning. 

Ser statsråden at argumentene for redusert skjen-
ketid ikke passer inn i virkeligheten og vil han la
kommuner selv bestemme sine skjenketider?»

BEGRUNNELSE:
Kommuner kan i dag selv bestemme skjenketide-

ne innenfor sine kommunegrenser. Mange kommu-
ner har svært ulik praksis og særlig kommuner med
et stort kulturliv og reiselivstilbud er avhengig av et
bredest mulig servicetilbud.

Det kommunale selvstyret står sterkt i Norge og
regjeringen bør tåle og akseptere at ikke alle kommu-
ner er enig med den til enhver tid sittende regjering.
Ulike regler kommer av ulike behov og ulike priori-
teringer. dagens regelverk har bidratt til en rekke
kommuner på selvstendig grunnlag har evaluert og
redusert sine skjenketider, mens andre har konkludert
at andre tiltak må settes inn for å redusere vold i for-
bindelse med skjenkesteder.

Slike tiltak kan være synlig politi, Ansvarlig vert-
skap, en effektiv skjenkekontroll, samarbeid mellom
vakter og politi, kameraovervåking, bevisst bruk av
lyskilder og utemøbler, natteravnsordninger, organi-
sering og plassering av serveringssteder, taxiholde-
plasser og busstilbud. I tillegg vil differensierte åp-
ningstider medføre at folk går hjem og står i kø til uli-
ke tider i stedet for at alle står i samme og lengre køer.
Regjeringen bør også ta innover seg at mye av volden
skyldes folk som er påvirket av narkotika og slike til-
feller vil ikke skjenketider bidra til å hindre. 

Dessuten er mange av bråkmakerne nektet inn-
gang på utesteder fordi de er ankommet utestedet i
for beruset tilstand gjerne fra et vorspiel. Når disse
blir avvist i døren blir de gående rundt omkring og
kan bidra til bråk. Det er heller ikke gode nok syste-
mer for å ta seg av folk som blir "kastet ut" av uteste-
der for vold eller provokasjoner. Mange av disse går
rundt og leter etter bråk i gatene etterpå, til tross for
at utebransjen har gjort det som er forventet; nemlig
å utvise dem. Her er det altså ikke skjenketidene som
er problemet.

Jeg vil også understreke at offentlig debatt kan
bidra til økt fokus på det personlige ansvar både for
seg selv, men også ovenfor venner, for å unngå å bru-
ke vold som løsning på et problem.

En maksimal åpningstid klokken 02.00 vil med-
føre at folk blir helt til slutt ettersom dette åpenbart er
for tidlig for svært mange av de som bruker utesteder
og nattklubber. Det vil også resultere i flere nachspiel
i boligområder, mulige ulovlige festlokaler, opp-
blomstring av illegale utesteder og rusbruk uten kon-
troll.

Statsråden bør finne andre metoder enn å tvinge
kommuner til å kreve at alle utesteder skal stenge
klokken 02.00. Det er et for stort inngrep i kommu-
nalt selvstyre, men et enda større inngrep i folks rett
til å kunne gå ut og kose seg i helgene. 

Regjeringen må ikke la et fåtall bråkmakere be-
grense friheten til 99 % av andre som går på uteste-
der.

Regjeringen bør også kjenne til at alkoholserve-
ring er en inntektskilde for svært mange som tilbyr
kulturarrangementer. Uten disse ekstrainntektene vil
svært mange arrangementer ikke lengre bli arrangert
og vi får et fattigere kulturliv, færre tilbud for publi-
kum og en mer ensartet og lik utelivsbransjen.

Svar:
Økningen i alkoholbruken i befolkningen de se-

nere årene gir store utfordringer, særlig i de større by-
ene. Det er en veldokumentert sammenheng mellom
totalforbruket av alkohol og omfanget av alkoholre-
laterte skader. De fleste akutte alkoholskadene ram-
mer det store flertallet av befolkningen, ikke bare en
mindre gruppe misbrukere. Likeledes er det en vel-
kjent sammenheng mellom alkoholbruk og fore-
komst av visse typer kriminalitet. Ikke minst sam-
menhengen mellom alkoholbruk og vold er en av de
best dokumenterte sammenhenger man har på dette
området. Økt tilgjengelighet til alkohol gir også økt
forbruk av alkohol. Også internasjonal forskning vi-
ser entydig at det er en klar sammenheng mellom al-
koholkonsum og vold og at økt alkoholkonsum gir
økt vold.

Dette blir også understreket i NOU 2010:13 Drap
i Norge i perioden 2004 - 2009 som nylig er lagt
fram. I utredningen refereres det til undersøkelser fra
de nordiske land med mer beruselsesdrikking, her-
under helgefyll, der andelen alkoholrelaterte voldstil-
feller utgjør 70 - 80 % av voldstilfellene samlet, mens
de i land som USA og Canada utgjør omkring 50 %.
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I utredningen understreker utvalget med henvisning
til forskningslitteratur at sannsynligheten for å utøve
vold øker med økende alkoholinntak og med økende
beruselsesfrekvens. Den samme tendens viser seg
også når det gjelder risikoen for å bli utsatt for vold.

Drap er den alvorligste form for vold, men også
andre former for vold henger hyppig sammen med al-
koholkonsum. I nevnte utredning refereres det til un-
dersøkelser som viser at selv om en relativt stor del
av alkoholrelaterte slagsmål kan tilskrives en relativt
liten gruppe i befolkningen som drikker mest, har
man likevel sett at størstedelen av den alkoholrelater-
te volden likevel må tilskrives alkoholbrukere som
ikke er i en høyrisikogruppe. Dette er etter min opp-
fatning viktig kunnskap for hvordan vi utformer vår
alkoholpolitikk, herunder skjenkepolitikken. Flere
kommuner har erfart at lang skjenketid har uheldige
konsekvenser, ikke minst når det gjelder forekomst
av voldshandlinger nattestid, Lengst mulig skjenke-
tid innen alkohollovens rammer medfører en stor be-
lastning arbeids- og ressursmessig også for politiet.

Kommunene har i dag stor innflytelse på utfor-
mingen av den lokale alkoholpolitikken innen de be-
stemmelsene som ellers framgår av lovgivningen.
Alkoholloven fastsetter også i dag maksimaltider for
skjenking av alkoholholdig drikk. Det er derfor ikke
slik at man fratar kommunene ansvaret for alkohol-
politiske tiltak og ordninger lokalt om maksimaltide-
ne for skjenking av alkohol strammes inn med én ti-
me. Jeg har med tilfredshet notert meg at flere kom-
muner nå bruker alkoholloven til å forebygge vold
ved at man bl.a. har kortet inn på skjenketiden om
natten. Etter mitt syn er det nettopp det som flere
kommuner nå har gjort etter at man har sett de nega-
tive konsekvensene, spesielt på sen nattestid, av
skjenking helt fram til kl. 03.00.

I denne forbindelsen har jeg fått opplyst fra Poli-
tidirektoratet at Haugaland og Sunnhordland politi-
distrikt gjennom flere år har arbeidet tett med kom-
munene for å rette oppmerksomheten mot sammen-
hengen mellom kommunenes skjenkeløyver og de
følger dette får for politiets oppgaver og prioriterin-
ger. Politiet der har særskilt rettet oppmerksomheten
mot antall skjenkesteder, skjenkekontroll, skjenketi-
der m.v. i Haugesund sentrum. Antall voldssaker
man der har registrert var i 2006 123 og i 2007 140,
mens det var 109 i 2008 og 107 i 2009. Etter at man
registrerte et så stort antall saker i 2007, ble arbeidet
med den lokale, alkoholpolitiske handlingsplanen for
2008 -2012 intensivert. Haugesund kommune vedtok
planen i mars 2008, der ett av tiltakene var å redusere
skjenketiden med en halv time for de ordinære skjen-
kestedene, Etter det lokale politiets oppfatning er det
for tidlig å si noe sikkert om skjenketidens innvirk-
ning på anmeldte voldstilfeller. Det er likevel grunn
til å notere seg at antallet registrerte voldssaker i

Haugesund sentrum ikke har gått opp de to siste hele
årene man har oversikt over dette, Politiet legger
imidlertid vekt på at det betydelige engasjementet i
saken har medvirket positivt til at antallet voldsan-
meldelser er redusert siden 2007.

For øvrig behøver det nødvendigvis ikke være
slik at innskrenking av skjenketiden ikke betyr noe,
om det enkelte steder ikke kan påvises noen nedgang
i antall anmeldelser når skjenketiden har blitt inn-
skrenket, Innstramming av skjenketiden er ett av fle-
re tiltak man kan iverksette for å gjøre sentrumsstrøk
i byene mer trygge. Det kreves et større forskningsar-
beid over tid enn for å kunne beskrive utviklingen,
når det gjelder forekomsten av vold i byenes sen-
trumsstrøk og i hvilken grad denne forekomsten
eventuelt blir påvirket av en innskrenking i skjenke-
tiden i de områdene, der dette er gjort. Imidlertid har
politiet flere steder erfart at sentrumssteder i kommu-
ner der man har innskrenket skjenketiden, har blitt
roligere på nattestid og at volden og ordensforstyrrel-
sene har minket.

Jeg vil i den sammenheng vise til hva man har
gjort i Trondheim og hvilke erfaringer man har hatt
etter at skjenketiden ble innskrenket med én time fra
kl. 03.00 til kl. 02.00 den 1. oktober 2008.1 en rap-
port, utarbeidet av Sør-Trøndelag politidistrikt, har
man påvist at antall anmeldelser for vold som er re-
gistrert i Trondheim sentrum (Midtbyen politisone)
der hovedtyngden av skjenkesteder ligger, gikk ned
med 22,4 % fra 2008 til 2009, Sammenlikner man to
hele år med ulike skjenketider (kl, 03 i 2007 og kl, 02
i 2009), gikk andelen registrerte legemssaker ned
med 33,7 % fra 2007 til 2009,1 rapporten påpekes at
nærmere 34 av de registrerte sakene i 2009 skjedde
på fredag, lørdag og søndag. Dessuten er det verd å
merke seg at antallet legemssaker som skjedde mel-
lom kl. 03 og kl. 04 ble redusert med hele 68 % ett år
etter innskjerpingen av skjenketiden. En slik reduk-
sjon representerer en gledelig og vesentlig helsege-
vinst for potensielle ofre, samtidig som også politiet
kan benytte ressursene til andre vesentlige oppgaver.
På bakgrunn av ovenstående finner jeg det hensikts-
messig fortsatt å ha sentrale bestemmelser for maksi-
maltider for skjenking av alkoholholdig drikk som
kommunene kan bestemme sine skjenketider innen-
for.

Etter min oppfatning er de kommunene som
strammer inn når det gjelder skjenkepolitikken, enten
det gjelder antall skjenkesteder, kontroll med ut-
skjenking av alkoholholdig drikk eller skjenketiden,
på riktig vei for å forebygge kriminalitet som vold og
hærverk, i tillegg til å minske risikoen for å bli utsatt
for vold, Derfor skal kunnskap om konsekvensene av
en liberal salgs- og skjenkepolitikk danne grunnlag
for regjeringens forebyggende innsats for å redusere
alkoholrelaterte skader og kriminalitet. Jeg vil legge
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til rette for at det lokalt fortsatt gjennomføres tiltak
for å begrense alkoholbruk og skader. Begrensning i
tilgjengelighet og innstramming i salgs- og skjenke-
tider, samt begrense overskjenking, særlig blant ung-
dom, er slike tiltak. I den forbindelse er videreutvik-
ling og effektivisering av det tverretatlige arbeidet
viktig, bl.a. ved å forsterke lokale organer som poli-
tiråd og Samordning av lokale tiltak (SUD).

På sikt mener jeg det vil være nødvendig å inn-
hente en samlet oversikt over erfaringene som kom-
munene, helsevesenet og politiet gjør med tiltak
innen alkoholpolitikken, bl.a. med innskrenking av
skjenketidene, både når det gjelder kriminalitetsut-
viklingen og helseskader som følge av kriminalitet,

herunder voldsutøvelse. Endringen bør imidlertid få
virke litt over tid før det er hensiktsmessig å iverkset-
te en større evaluering.

Den positive utviklingen med henblikk på ned-
gangen i antallet voldssaker, kan imidlertid ikke leses
uavhengig av den betydelige økningen av politikraf-
ten denne regjeringen har lagt til rette for. For 2010
er det bevilget 1.3 milliarder til politiet. I tillegg var
det rekordopptak på politihøgskolen med 720 studen-
ter samt at 460 sivile stillinger ble videreført fra kri-
sepakken. Regjeringen har dermed økt budsjettet for
politi og påtalemyndighet med om lag 2,85 milliarder
kroner nominelt i perioden 2006-2010.

SPØRSMÅL NR. 1416

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Besvart 23. juni 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Det vises til svar på dok. 15:1322 (2009-2010),

der statsråden ikke ønsker å gå inn i saken, da saken
er innklaget for sivilombudsmannen. Sivilombuds-
mannens brev med avslag er datert 18.02.2010. Be-
grunnelsen for at statsråden ikke å ville se på saken er
dermed basert på feil premisser.

Kan statsråden på nytt gjøre en vurdering av sa-
ken/spørsmålet beskrevet i dok. 15:1322 (2009-
2010)?»

BEGRUNNELSE:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publika-

sjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skrift-
lig-sporsmal/?qid=46909

Svar:
Departementet mottok dessverre ikke kopi av Si-

vilombudsmannens brev av 18. februar 2010. Jeg var
derfor ikke informert om Sivilombudsmannens utta-
lelse da jeg svarte på spørsmål 1322 til skriftlig be-
svarelse.

I vedtak av 5. januar 2010 stadfestet Olje- og

energidepartementet fylkesmannen i Østfolds vedtak
av 16. september 2008 om samtykke til ekspropria-
sjon for utvidelse av ryddebeltet langs høyspentled-
ning over nærmere spesifiserte eiendommer i Hal-
den. Departementet bygget avgjørelsen på sakens do-
kumenter, herunder fylkesmannens vedtak av 16.
september 2008 og fylkesmannens oversendelses-
brev av 13. februar 2009 til departementet. I oversen-
delsesbrevet har fylkesmannen redegjort for hvorfor
det ikke er knyttet vilkår til ekspropriasjonsvedtaket
i medhold av oreigningslova § 10. I brevet heter det
blant annet:

”Av hensyn til anleggseiers behov for å sikre en
rasjonell drift av anleggene, vil det etter Fylkesman-
nens vurdering kun være aktuelt å sette vilkår til det
enkelte samtykke til ekspropriasjon når lokale spesiel-
le forhold gjør dette nødvendig.” 

Departementet kunne ut fra en skjønnsmessig
vurdering den gang ikke se at det var forhold i denne
saken som ga grunnlag for å fastsette vilkår etter or-
eigningslova § 10. Jeg kan ikke se at saken står i en
annen stilling nå enn da departementet fattet sitt ved-
tak.
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SPØRSMÅL NR. 1417

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 23. juni 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Som eksempelet i begrunnelsen under viser,

vektlegger NVE mulige, fremtidige, ikke dokumen-
terte negative effekter for å kreve konsesjonsbehand-
ling av et minikraftverk.

I hvor stor grad skal slike "potensielle" fremtidi-
ge effekter ligge til grunn for NVEs saksbehandling
og synes statsråden dette er et godt prinsipp?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede er gjort kjent med Holtan Kraft-

verk søknad om et minikraftverk i Fauske kommune.
I sin begrunnelse for at dette kraftverket er konse-
sjonspliktig skriver NVE blant annet:

"- Ved befaring ble det ikke funnet rødlistearter. ...
Det heter også at det kan finnes sjeldne og/eller rødlis-
tede arter som ikke er påvist. NVE mener at området
kan ha potensial for funn av rødlistearter.

- Selv om det er slik at området langs fallstreknin-
gen i mindre grad blir benyttet i friluftssammenheng,
mener NVE at øvre del av utbyggingstrekningen bør
kunne inngå i turvandring med utgangspunkt fra Faus-
ke tettsted. NVE må da legge til grunn at området kan
ha potensial for turgåing og utøvelse av friluftsliv selv
om bruken i dag er mer begrenset."

Disse punktene fører til konklusjonen:

"Allmenne interesser er således negativt berørt i
en slik grad at tiltaket behøver konsesjon i medhold av
vannressursloven".

Svar:
I vannressurslovens § 8 heter det at
”...ingen må iverksette vassdragstiltak som kan 

være til nevneverdig skade eller ulempe for noen
allmenne interesser (…), uten at det skjer (…) med
konsesjon fra vassdragsmyndigheten.”

Med ”kan være” må forstås også mulige framti-
dige virkninger.  

Det framgår av forarbeidene til bestemmelsen at:

”Jo mer hypotetiske og fjerne skadevirkningene
er, desto lettere vil et tiltak falle utenfor konsesjons-
plikten.”

Det går altså en grense her for hva det skal tas
hensyn til av fremtidige virkninger. 

Der tiltakshaver er i tvil kan saken legges fram
for NVE som avgjør om tiltaket trenger konsesjon.
Tiltakshaver må da sende en melding til NVE med
opplysninger om tiltaket og om tiltakets virkninger.
På bakgrunn av de fremkomne opplysninger, samt en
begrenset høring hos kommune og fylkesmann, fatter
NVE vedtak om konsesjonsplikt. I disse sakene fore-
ligger det normalt sparsomt med opplysninger om til-
takets virkninger, og det er ikke gjennomført noen
kartlegging av biologisk mangfold slik som ved en
full konsesjonsbehandling. Jo mindre dokumenta-
sjon konsesjonsmyndigheten har, desto vanskeligere
vil det være å fatte et vedtak om at tiltaket kan gjen-
nomføres uten konsesjon. 

Lovbestemmelsen bruker kriteriet ”nevneverdig”
skade. Det skal derfor ikke så store skader til før et
tiltak må vurderes som konsesjonspliktig. I tråd med
føre-var prinsippet vil det ofte være nødvendig med
nærmere undersøkelser og utfyllende informasjon i
saker som berører disse naturtypene. Slike opplys-
ninger vil først kreves framlagt som grunnlag for et
konsesjonsvedtak.  

Det er uansett verdt å minne om at de aller fleste
mini- og mikrokraftverk vurderes av NVE til ikke å
ha nevneverdige skader og ulemper for allmenne in-
teresser, og kan gjennomføres uten konsesjon. 

Mitt hovedinntrykk er at NVE foretar et balansert
skjønn i disse sakene i tråd med gjeldende lovgiv-
ning. Er tiltakshaver misfornøyd med et vedtak om
konsesjonsplikt, kan det klages inn for departemen-
tet.
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SPØRSMÅL NR. 1418

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«En betydelig del av riksveinettet er fra 1.1.2010

overført til fylkeskommunene. Det vil dessverre
medføre mer bompenger gjennom bompengefinansi-
erte prosjekter, bomringer, veiprising og rushtidsav-
gift fordi det ikke følger nok statlige midler med vei-
overføringen og fordi regjeringen øker sitt politiske
press for at kommuner og fylker skal bruke slike vir-
kemidler.

Hvordan vil statens regler om ekstern kvalitets-
sikring på prosjekter på over 500 mill.kr. bli brukt på
fylkeskommunale og kommunale bompengeprosjek-
ter?»

BEGRUNNELSE:
Gjennom regler fra Finansdepartementet sikres

ekstern kvalitetssikring av alle store prosjekter over
500 mill. kr. der staten deltar i finansieringen. Når
forvaltningsansvar for 17 000 km tidligere riksveier
er overført til fylkeskommunene blir det fylkeskom-
munene som har forvaltningsansvar og finansierings-
ansvar. Dette vil åpenbart åpne for mer bruk av bom-
penger. I tilegg kan det dessverre forventes at bom-
ringer til finansiering av såkalte "regionpakker" og
"bypakker" blir brukt i økende grad; bl.a. gjennom
ferdigstillelse av forskrifter om veiprising. Det er
viktig at det fortsatt settes krav til bruk av pengene i
forhold til mål/ressursbruk gjennom ekstern kvali-
tetssikring også når staten ikke deltar direkte. Over-
føring av ansvar til fylkeskommunene bør på ingen
måte "frita" prosjekter for krav om ekstern kvalitets-
sikring. Innenfor såkalte "miljøpakker" er behovet
for ekstern kvalitetssikring faktisk enda større enn for
enkeltprosjekter fordi det åpnes for en rekke små og
mellomstore enkeltprosjekter som hver for seg er
mindre enn beløpsgrensen på 500 mil.kr. Felles for
alle typer bompengefinansierte prosjekter er at vei-
brukerne betaler store summer og økende andeler. I
tilegg belastes veibrukerne med store regninger for
innkreving og byggelånsrenter. Når veibrukerne med
denne regjeringens politikk også kan påregne utvidet
bruk av veiprising som jo er permanent ekstra trans-
portskatt er det etter min oppfatning ekstra grunner
for at Staten sikrer bedre kvalitetssikring av prosjek-
ter og bruk av innkrevde bompenger enn mindre kon-

troll slik det nå faktisk åpnes for. Jeg håper derfor
samferdselsministeren vil følge opp dette for å gi vei-
brukerne større trygghet for at innbetalte bompenger
faktisk blir brukt på en effektiv måte og til de formål/
prosjekter som er oppgitt. I sammenheng med dette
ber jeg også statsråden se på en tydeligere og mer
systematisk oppfølging undervegs og i etterkant av
bruken av bompenger med samlet rapportering til
Stortinget.

Svar:
Forslag om bruk av bompengefinansiering på det

kommunale og fylkeskommunale vegnettet skal fort-
satt legges frem for behandling for Stortinget. Det ble
ikke gjort endringer på dette punktet da store deler av
det øvrige riksvegnettet ble overført til fylkeskom-
munale myndigheter fra 1. januar 2010. 

Ordningen med ekstern kvalitetssikring er en
statlig ordning, som primært er etablert for å styrke
planleggingen av store statlige prosjekter. Utbyg-
gingsprosjekter på fylkeskommunale eller kommu-
nale veger har dermed i utgangspunktet ikke vært
omfattet av kravet til ekstern kvalitetssikring, hva en-
ten det gjelder KS1 eller KS2.

Statlige prosjekter med en forventet kostnad på
over 500 mill. kr skal i henhold til dagens rammeav-
tale gjennom ekstern kvalitetssikring KS2 som
grunnlag for Regjeringens fremlegg til Stortinget om
bevilgningsvedtak. Det er etablert en praksis, der det-
te gjelder også for prosjekter på det kommunale og
fylkeskommunale vegnettet som foreslås finansiert
gjennom bompenger. KS2 har fokus på kostnadsfor-
hold ved prosjektet.

Der det er snakk om en transportpakke i by, stil-
les det som en hovedregel krav om ekstern kvalitets-
sikring KS1. Slike transportpakker vil som regel om-
fatte tiltak innenfor både statlig og fylkeskommunalt/
kommunalt ansvarsområde, og vil vanligvis omfatte
bompengefinansiering. Det vil i tillegg være krav om
KS2 for aktuelle enkeltprosjekter over gjeldende be-
løpsgrense. 

For enkeltstående bompengeprosjekter på fylkes-
kommunalt eller kommunalt vegnett og som ikke fal-
ler inn under større utbyggingsprogram/bypakker, vil
det normalt være tilstrekkelig med KS2.
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SPØRSMÅL NR. 1419

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 18. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Betalingsbrikkene som brukes i norske bomsta-

sjoner er knyttet til kjøretøyet, og ikke til brukeren av
kjøretøyet. Dette skaper en rekke utfordringer for
blant annet bruktbilhandlere som får én bompenge-
faktura for hver eneste bruktbil de kjører igjennom en
bomstasjon. Problemet har økt betraktelig siden Arne
Sortevik tok opp spørsmålet i Dokument nr. 15:1366
(2008-2009).

Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at beta-
lingskort/betalingsbrikke som nyttes i bomringer/
bompengepakker følger bruker og ikke kjøretøy?»

Svar:
AutoPASS-brikken er knyttet til kjøretøyet av

flere årsaker. Hovedårsaken er at det skal være mulig
å belaste brukeren med rett sum, inkl. rabatt, dersom
brikken ikke skulle bli lest ved passering. Registrert
eier av kjøretøyet vil i disse tilfellene være den eneste
måten å identifisere passeringen på. Å knytte brikken
til kjøretøyet gjør det også mulig å skille mellom lette

og tunge kjøretøy. Tilknytning mellom betalings-
brikke og kjøretøy er dessuten hovedregelen for til-
svarende betalingssystemer i Europa. Dette er derfor
en forutsetning for internasjonalt samarbeid, for ek-
sempel EasyGo-samarbeidet med Sverige og Dan-
mark. 

Privatpersoner kan knytte to kjøretøy til samme
AutoPASS-avtale, og næringsdrivende gis anledning
til å knytte flere kjøretøy til samme avtale. De som
benytter seg av denne muligheten, vil kun motta en
faktura for sine registrerte kjøretøy. Statens vegvesen
arbeider med å utvikle systemet, slik at det skal bli
mulig å endre registrerings- nummeret på kjøretøy
fortløpende via Internett. Dette vil være en stor forbe-
dring, spesielt for bruktbilhandlere og leiebilselska-
per. 

Selv om det kan være enkelte fordeler med å
knytte brikken til brukeren, er jeg av den oppfatning
at den beste løsningen, også for brukerne, er å knytte
brikken til kjøretøy. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til
endringer av dagens ordning.

SPØRSMÅL NR. 1420

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Fremskrittspartiet mener at veibevilgninger

først og fremst skal brukes til å forbedre fremkomme-
ligheten, kapasiteten og trafikksikkerheten på det
norske veinettet.  Ifølge en artikkel i Sarpsborg Ar-
beiderblad 8. juni 2010 skal busslommene på Nord-
byveien FV 581 fylles igjen, slik at bussene skal stop-
pe i selve kjørebanen. Resultatet blir redusert frem-
kommelighet for bilistene og sannsynligvis også fle-
re farlige forbikjøringer. 

Mener statsråden at det er riktig å fjerne busslom-
mer på denne måten?»

BEGRUNNELSE:
Saken i Sarpsborg Arbeiderblad 8. juni 2010 om

fjerning av busslommer på Nordbyveien Fv 581 føy-
er seg inn i rekken over avsløringer om veiprosjekter
som gjør livet surt for bilistene. Nettavisen har blant
annet hatt avsløringer om både den firkantede rund-
kjøringen i Carl Berner-krysset i Oslo til 286 mill.
kroner, og om rundkjøringen i Tjensvollkrysset i Sta-
vanger til 119 mill. kroner som heller ikke har ført til
bedre kapasitet. Det går utover livskvaliteten når
myndigheten skaper unødvendige køsituasjoner, og
norsk næringsliv sliter allerede med svært høye trans-
portkostnader. Selv Albania har nå ifølge OFV pas-
sert Norge når det gjelder gjennomsnittshastighet
mellom de største byene.
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Svar:
Statens vegvesen opplyser at det i forbindelse

med asfaltering og etablering av ny kantstein langs fv
581 Nordbyveien i Sarpsborg er foretatt oppgrade-
ring av 16 eksisterende bussholdeplasser. Oppgrade-
ringen er gjort som ledd i arbeidet med universell ut-
forming av kollektivtilbudet, i tråd med ett av hoved-
målene i Nasjonal transportplan 2010-2019. Østfold
er for øvrig ett av de fylkene som er utpekt som pilot-
fylke når det gjelder universell utforming. 

De gamle busslommene på strekningen innfridde
ikke dagens krav til universell utforming av busshol-
deplasser. Ved å etablere stoppesteder med opphøyd
kantstein i flukt med eksisterende fortau, er holde-

plassene blitt mer brukervennlige for flere bruker-
grupper. Den valgte løsningen, der bussene stanser i
kjørebanen, har latt seg realisere uten å erverve grunn
langs vegen. Etablering av større, universelt utforme-
de bussholdeplasser utenfor kjørebanen, ville med-
ført vesentlig høyere kostnader. 

Trafikken på strekningen varierer mellom 2 000
og 7 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), og fartsgrensen er
50 km/time. Det går i dag en buss i timen på streknin-
gen, mens det i rushtiden går to busser. Ombyggin-
gen av bussholdeplassene anses derfor ikke å ha
skapt vesentlige framkommelighets- eller trafikksik-
kerhetsproblemer for andre trafikantgrupper.

SPØRSMÅL NR. 1421

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 18. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Som følge av EUs regelverk og prinsippet om

"cross-border giving" knyttet til skattefradragsord-
ningen for gaver til frivillige organisasjoner, endrer
nå flere land sine nasjonale vilkår i ordningen.

Vil regjeringen i det videre arbeidet med saken se
på ulike modeller andre land har valgt, og vurdere
hvorvidt liknende modeller kan være aktuelle for den
norske ordningen?»

BEGRUNNELSE:
EU-land som har skattefradragsordninger for ga-

ver til frivillige organisasjoner, er nå på ulike stadier
i prosesser med å introdusere "cross-border giving" i

sine nasjonale regelverk. Eksempelvis har Danmark,
Storbritannia og Finland etablert modeller for å til-
passe seg prinsippet om "cross-border giving", sam-
tidig som nasjonale hensyn søkes ivaretatt. Erfarin-
ger herfra kan være nyttig i vurderingen av hvordan
den norske ordningen kan videreføres på en slik måte
at en sikrer at formålet med ordningen ivaretas.

Svar:
Finansdepartementet har allerede satt i gang et

slikt arbeid. Eksempler fra andre land vil være en del
av grunnlaget for den behandling departementet skal
foreta.
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SPØRSMÅL NR. 1422

Innlevert 11. juni 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 28. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Undertegnede er kjent med at det er behov for

ny politihøyskole i Oslo-regionen. Dette har i lengre
tid vært planlagt og utredet. 

Hva er status og fremdrift i denne saken; hvilke
krav til fasiliteter settes, og hvilke geografiske krav
har man til lokalisering, samt når blir det fremlagt en
sak for Stortinget?»

Svar:
I Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009-

2013) står at Regjeringen vil igangsette arbeid med
nye lokaler i Oslo for politihøgskolen, og etablere ny
politiutdanning utenfor Oslo. Jeg har bedt Politidi-
rektoratet om å starte utredning av disse spørsmålene
og vil komme tilbake med orientering til Stortinget i
de årlige budsjettproposisjonene.

SPØRSMÅL NR. 1423

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 18. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«En rekke krav må være oppfylt for at arbeidsta-

kere skal ha rett til AFP. Kravene gjelder bl.a. hvor
lenge man har vært ansatt i bedriften, lønnsnivået og
antall år man har fått godskrevet pensjonspoeng i fol-
ketrygden. Det er også et vilkår at man er yrkesaktiv
på uttakstidspunktet og har arbeidet i den tariffbund-
ne bedriften de siste tre årene. Informasjon jeg har
mottatt tyder på at dersom man har vært syk i lengre
perioder i løpet av de siste tre år mister man retten til
AFP.

Er dette riktig forståelse av regelverket?»

BEGRUNNELSE:
Jeg har mottatt informasjon om at arbeidstakere,

med rett til AFP i utgangspunktet, etter en lengre sy-
keperiode eller flere korte sykeperioder i løpet av ett
år, har fått beskjed fra NAV om at de ikke har rett til
å ta ut AFP. Det at en arbeidstaker har vært syk inne-
bærer ikke at han/hun ikke har "arbeidet" - vært til-
knyttet bedriften - i sykdomsperioden. Det er også
blitt opplyst at enkelte leger kvier seg for å sykemel-
de folk fordi legen vet at det kan gå ut over AFP ret-
tighetene. Det virker som om dette, hvis det er riktig,
er i strid med intensjonene bak AFP-ordningen, nem-
lig at det skulle være mulig å trekke seg tilbake fra ar-
beidslivet på en verdig måte uten å måtte bli uføre-
pensjonert dersom man var utslitt. Dersom det er slik
at sykdom i løpet av de tre siste årene av et ansettel-

sesforhold kan føre til at AFP-rettighetene bortfaller
bør det informeres om dette på et tidlig tidspunkt og
NAV må ha plikt til å informere om forholdet når ar-
beidstakere i AFP-bedrifter blir sykemeldt.

Svar:
Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder avtale-

festet pensjon (AFP) i privat sektor. AFP er, slik det
framgår av navnet, en ordning som er nedfelt i tariff-
avtale mellom partene i arbeidslivet. Dette er altså
partenes ordning, selv om staten gir tilskott til ar-
beidstakernes pensjon, og selv om det i en egen lov
(AFP-tilskottsloven) er satt enkelte krav til ordnin-
gen for at det skal ytes slikt tilskott. Hovedvilkårene
for å ha rett til AFP med statstilskott er fastsatt i AFP-
tilskottsloven § 4, blant disse er at man på uttakstids-
punktet må være reell arbeidstaker i en AFP-bedrift. 

I egne vedtekter har partene bak ordningen, her-
under LO og NHO, fastsatt nærmere vilkår for at en
arbeidstaker har krav på AFP. Av vedtektene § 3-2
framgår det blant annet at man ikke kan ha vært reell
arbeidstaker i AFP-bedrifter i mindre enn 20 pst. stil-
ling i mer enn 26 uker de siste tre årene. Grensen på 26
uker utvides med en periode på ytterligere 26 uker når
arbeidstaker i den utvidete perioden har mottatt syke-
penger mv. fra folketrygden og samtidig har arbeidet i
mindre enn 20 pst. stilling, jf. vedtektene § 3-3.

Slik representanten Reiertsen beskriver, innebæ-
rer vedtektsbestemmelsene at man ikke vil ha rett til
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AFP dersom man har vært sykmeldt i mer enn 52
uker de siste tre årene før det tidspunktet man ønsker
å ta ut AFP fra. Noe forenklet vil det være perioder
med sykmeldingsgrad over 80 pst. som teller med i
disse 52 ukene, fordi perioder med minst 20 pst. stil-
ling regnes som yrkesaktivitet.

Vedtektene for AFP er fastsatt i fellesskap av par-
tene i avtalene om avtalefestet pensjon. Arbeidsde-
partementet kan nekte å godkjenne vedtekter som er
i strid med loven, jf. AFP-tilskottsloven § 19, men
har ellers begrenset innflytelse over innholdet. Ved-
tektene er altså i det alt vesentlige opp til partene i ar-
beidslivet.

Avslutningsvis i begrunnelsen for spørsmålet an-
tydes det at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) bør ha
plikt til aktivt å informere om mulig bortfall av AFP-

rettigheter ved sykmelding. Jeg vil i den sammen-
heng vise til at AFP er en privat pensjonsordning, og
at NAVs ansvar i hovedsak er begrenset til beregning
og utbetaling av ytelsen, se AFP-tilskottsloven § 17.
Det er Felleskontoret for LO/NHO-ordningene som
vurderer om de vedtektsfestede vilkårene, herunder
maksimal periode med mottak av sykepenger, er
oppfylt. Det er trolig mest hensiktsmessig at den en-
kelte arbeidsgiver informerer om vilkårene for rett til
pensjon fra bedriftens pensjonsordninger. NAV har
heller ikke noe register over hvilke bedrifter som er
tilknyttet AFP. Det er Felleskontoret som holder
oversikt over hvilke arbeidsgivere som er tilknyttet
AFP. Informasjon om vilkårene i ordningen er for
øvrig tilgjengelig på Fellesordningen for AFPs nett-
sider på www.nyafp.no.

SPØRSMÅL NR. 1424

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 16. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«NRK Sogn og Fjordane meldte 10. juni at Sen-

ter for Livsmestring ikke fikk midler til å realisere
sine planer for drift i 2010. Dette er ikke i tråd med
en enstemmig helsekomitemerknad i budsjettinnstil-
lingen for 2010. Komiteen ga der full støtte til sente-
rets planer og sa klart at vi var positive til at senteret
skulle få midler til å realisere sine planer. Vi overlot
til helseministeren å vurdere beløp. Midler skulle tas
fra Kap 764 Psykisk helse.

Vil statsråden revurdere departementets beslut-
ning?»

BEGRUNNELSE:
Senteret kan nå ikke realisere de planer som Stor-

tingets helsekomite klart ønsket skulle bli realisert.

Departementet har kun gitt samme beløp som i utvi-
klingsfasen, nemlig 2,5 millioner. Dette betyr at sen-
teret ikke kan gå over i sin planlagte driftsfase som
forutsatt. I sin merknad påpekte komiteen også at
SfLs videre drift er helt i tråd med den strategi som er
lagt fram i samhandlingsreformen.

Svar:
Jeg kan opplyse at Helsedirektoratet har stilt 2,5

mill. kroner til rådighet for Senter for livsmestring
for 2010, med forbehold om Stortingets vedtak til-
svarende beløp for 2011.

Tildelingen er forutsatt brukt til forebygging og
behandling av lette og moderate psykiske lidelser.
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SPØRSMÅL NR. 1425

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 21. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«I spørsmål 1299 svarer Statsråden: Mattilsynet

vil utarbeide en retningslinje som skal benyttes ved
behandling av dispensasjonssøknader for eksport av
kongesnegl med for høyt innhold av kadmium.

Når vil disse retningslinjene være klar?»

Svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål 1299, og vil

minne om at problemene knyttet til eksport av konge-
snegl henger sammen med at sneglen har et innhold
av kadmium som overstiger de gjeldende grensever-
diene for det som er trygg mat. Årsaken til de høye
nivåene er ikke forurensing, men at kadmium finnes
i sneglens fordøyelsesapparat. Ved å fjerne fordøyel-
sesapparatet vil kadmiumverdien i muskel være un-
der grenseverdien. 

Mattilsynet har utarbeidet en retningslinje til
bruk for dispensasjonspraksis ved bruk av ulovlige
tilsetningsstoffer og for høye nivåer av visse foruren-
sende stoffer i produkter for eksport. Mattilsynet har
nå opplyst at denne også kan anvendes for konge-
snegl, men påpeker at det i tillegg er flere forhold
som må avklares før det eventuelt kan eksporteres
kongesnegl:

Mattilsynet må lage en erklæring (statement) på
at det høye kadmiuminnholdet i kongesnegl skyldes
sneglens biologi og ikke forurensing. 

Denne erklæringen må brukes av næringen for å
innhente en tillatelse fra importlandets kompetente
myndighet om at de tar imot sneglen og er kjent med
hvorfor kongesneglen ikke kan omsettes direkte. 

Deretter må virksomheten søke om dispensasjon
hos Mattilsynet for å kunne omsette/eksportere sne-
glen. 

Produksjon av kongesnegl er underlagt det sam-
me regelverket som skjell. Dette innebærer at det er
strenge krav både til overvåking og åpning og luk-
king av produksjonsområder. Dette vil være ressurs-
og kostnadskrevende for Mattilsynet hvis det blir
kongesnegleksport av noe omfang. Blåskjellnærin-
gen betaler i dag et gebyr til Mattilsynet, og det vil
derfor være aktuelt å vurdere om overvåking og kon-
troll av kongesnegl skal gebyrlegges på lignende må-
te. 

Mattilsynet har mange utfordringer som har høy-
ere prioritet enn kongesnegl og har derfor bare i be-
grenset grad hatt mulighet til å prioritere arbeid knyt-
tet til mulig eksport av kongesnegl.

SPØRSMÅL NR. 1426

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 22. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen

og vil statsråden gjøre noe med denne saken?»

BEGRUNNELSE:
Hagahaugen på Voss som over lang tid har til-

budt rehabiliteringstjenester til Helse Vest får ikke
forlenget avtalen. Dermed står et nesten nytt bygg
med plass til 40 pasienter samt 42 ansatte med lang
erfaring innen rehabilitering uten arbeid fra 1. Au-
gust. Når en vet at rehabilitering er svært viktig ikke
minst og med tanke på den kommende samarbeidsre-

formen virker det temmelig rart å ikke kunne gjøre
seg nytte av disse plassene. Og ikke bare tenker jeg
Hordaland men også landet ellers. Det må kunne
være en mulighet for at det er et behov og ikke minst
hjelpe til at tilbudet blir værende.

Svar:
Finansieringsansvar og bestilleransvar for de pri-

vate opptrenings- og rehabiliterings-institusjonene
ble overført til de regionale helseforetakene fra 2006.
De regionale helseforetakene inngår avtaler med ak-
tuelle institusjoner etter regelverket for offentlige an-
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skaffelser. I oppdragsdokumentet til de regionale hel-
seforetakene for 2010 er det presisert at de skal kjøpe
tjenester fra private opptrenings- og rehabiliterings-
institusjoner i minst samme omfang som i 2009 for
befolkningen.

Når det gjelder det konkrete spørsmålet om Voss
Rehabilteringssenter sin situasjon, har departementet
innhentet opplysninger fra Helse Vest RHF, som er
referert nedenfor.

Helse Vest RHF opplyser at habiliterings- og re-
habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten er styr-
ket i 2009 og 2010. Styrkingen har skjedd både i hel-
seforetakene og gjennom kjøp av tjenester fra private
tilbydere.

Helse Vest RHF har i vår gjennomført anskaffel-
se om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester.
Anskaffelsen er gjennomført i samsvar med lov og
forskrift om offentlige anskaffelser. Helse Vest RHF
har opplyst at en har benyttet unntaket i forskriften
§ 2-1 tredje ledd for kontrakter om utførelse av reha-
biliteringstjenester som ytes utenfor sykehus. 

Av hensyn bl.a. krav til likebehandling av og for-
utsigbarhet overfor tilbyderne er det utarbeidet an-
skaffelsesdokumenter der det er stilt kvalifikasjons-
krav og nærmere krav til innhold i tjenesten som skal
leveres. Det ble oppgitt en økonomisk ramme for an-
skaffelsen.

I denne anskaffelsen har Helse Vest RHF lagt
vekt på økt fagkompetanse og bemanning ved bl.a. å
bedre legedekningen. Videre er det stilt krav til at
grunnbemanningen skal bestå av flere faggrupper for
å oppnå et aktivt og intensivt rehabiliteringstilbud.
Det er lagt vekt på å utvikle et mer differensiert til-
bud. De nye avtalene inkluderer tilbud til pasienter
med større behov for assistanse og stell enn tidligere
avtaler. Dette innebærer at pasienter kan starte reha-
biliteringsoppholdet tidligere etter et sykehusopp-
hold. Dagtilbud har også blitt inkludert i tilbudet.

Helse Vest RHF mottok til sammen åtte tilbud.
To av tilbudene ble avvist. De resterende seks tilbu-
dene ble vurdert opp mot bl.a. tildelingskriteriene
kvalitet, pris og tilgjengelighet. Det ble lagt noe mer
vekt på kvalitet enn pris og tilgjengelighet.

Helse Vest RHF har opplyst at institusjonenes fy-
siske utforming kun er ett moment av flere under til-
delingskriteriet kvalitet. Under tildelingskriteriet
kvalitet ble det særlig lagt vekt på følgende:

– at tjenesten utføres i tråd med beste faglige prak-
sis

– at innholdet i tjenesten i størst mulig grad er aktiv
og intensiv rehabilitering

– at fagkompetanse og bemanning er i tråd med til-
budet som ytes

– at tjenesten inngår som en del av en sammen-
hengende tiltakskjede for pasienten

– at institusjonen arbeider med utvikling av fag-
kompetansen og tjenesten

– institusjonens fysiske utforming.

I henhold til kravspesifikasjonen skulle tilbydere
beskrive ulike sider av sitt behandlingstilbud som
omfattet de ovennevnte punktene.

Voss Rehabiliteringssenter AS (tidligere Haga-
haugen Rehabiliteringssenter), som eies av Voss
kommune, er en av de institusjonene som kom rela-
tivt lavt ut på tildelingskriteriet kvalitet. Videre ga
Voss Rehabiliteringssenter et pristilbud som lå høy-
est av alle tilbyderne. Voss Rehabiliteringssenter
nådde derfor ikke fram blant tilbyderne som deltok i
denne anskaffelsen.

Rammen for anskaffelsen var i utgangspunktet
om lag 120 mill. kroner. Rammen ble underveis i an-
skaffelsesprosessen økt til vel 130 mill. kroner. En
økning i denne størrelsesorden kunne gjøres innenfor
anskaffelsesregelverkets rammer. Til sammenligning
kan det opplyses at det i 2007 ble inngått avtaler med
private rehabiliteringsinstitusjoner for om lag 95
mill. kroner. Den samlede kapasiteten i de private
opptreningsinstitusjonene er opprettholdt på omlag
235 plasser. Fagkompetansen og bemanningen er
styrket, slik at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre.
Tjenestetilbudet er mer differensiert og er utviklet i
en mer spesialisert retning.

Helse Vest RHF meddelte resultatet av anskaffel-
sen 9. juni 2010, og hvilke tilbydere som en legger
opp til å inngå avtale med. Klagefristen var 18. juni
2010. Helse Vest RHF har til hensikt å inngå avtaler
i samsvar med meddelelsen, men opplyser at dette
avhenger av eventuelle klager og utfallet av disse.

Helse Vest RHF opplyser at en planlegger å gjen-
nomføre suppleringsanskaffelse av spesialiserte re-
habiliteringstjenester høsten 2010. Denne vil lyses ut
i hele landet. Avtaler som inngås på grunnlag av den-
ne konkurransen vil være basert på betaling etter
bruk, og vil redusere bruken av gjestepasientplasser.
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SPØRSMÅL NR. 1427

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for status når det gjel-

der å utbedre parkeringsforholdene ved Råde jernba-
nestasjon, og vil statsråden ta initiativ til at man kan
få på plass tilfredsstillende løsninger?»

BEGRUNNELSE:
Parkeringsforholdene ved Råde jernbanestasjon

er av en slik karakter at det er lite tilfredsstillende.
Daglig må mange pendlere parkere ulovlig. Kapasi-
teten er sprengt. Det har vært jobbet med denne saken
i flere år, men det er tydelig at man ikke får på plass
en løsning. Det er derfor viktig at statsråden engasje-
rer seg i saken, slik at vi kan få en løsning på parke-
ringsforholdene.

Svar:
Råde stasjon har i dag ca. 180 parkeringsplasser.

En telling fra 2008 viste at det var om lag 300 reisen-
de til/fra stasjonen på hverdager. Jernbaneverket har
informert meg om at det arbeides med planer for å
forlenge dagens kryssingsspor og plattformer, samt
en utvidelse av kapasiteten på parkeringsområdet til
minimum 250 parkeringsplasser. Det vil foreligge en
hovedplan for disse tiltakene i løpet av høsten 2010,
og reguleringsplan, detaljplan/byggeplan og grunn-
erverv er tenkt gjennomført innen begynnelsen av
2011. Jernbaneverket anslår en byggetid på om lag
18 måneder, og anlegget skal etter planen ferdigstil-
les i løpet av 2012.

SPØRSMÅL NR. 1428

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 23. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg viser til spørsmål 1567 2008-2009 om kon-

sekvensutredning av ferjefri E39 (Kyststamvei) mel-
lom Stord og Bergen gjennom indre trase via Fusa.
Daværende statsråd sa i sitt svar datert 17.9.2009:
"Jeg mener det er naturlig at ferjefri løsning innenfor
rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom
Stord og Bergen er et aktuelt konsept." Arbeidet med
KS1 for ferjefri kyststamvei mellom Haugesund og
Bergen pågår.

Kan statsråden enten bekrefte at dagens trase er
med som aktuelt konsept eller blir inkludert i arbei-
det?»

BEGRUNNELSE:
Jeg hitsetter hele svaret fra skr. spm. 1567:

"Svar. 
Liv Signe Navarsete: Det er riktig at jeg har lovet

at det skal startes utredning for en ferjefri kyststamveg
mellom Haugesund og Bergen. KS1 skal stå ferdig
som grunnlag for neste Nasjonal transportplan. Dette
innebærer utarbeidelse av en konseptvalgutredning

med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1), ikke
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.
Hensikten med en konseptvalgutredning er å gjøre
overordnede og prinsipielle vurderinger for utvikling
av transportsystemet. Generelt sett vil slike utrednin-
ger omhandle prinsipielt forskjellige løsninger som
for eksempel bruk av ulik teknologi (ferje, bru/tunnel
med flere) eller forskjellige korridorer. En konseptval-
gutredning består av fire hoveddeler; behovsanalyse,
strategidokument, kravdokument og alternativsanaly-
se. Disse dokumentene bygger på hverandre. På bak-
grunn av behovsanalyse formuleres mål og krav til ut-
vikling av transportsystemet. Når dette er gjennomført
vil en søke etter konsepter som oppfyller mål og krav.
Aktuelle konsepter skal vurderes/utvikles i samarbeid
med berørte myndigheter. Jeg mener at det er naturlig
at ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte
trase for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes er
et aktuelt konsept. 

Jeg har grunn til å tro at det arbeidet som nå pågår
for fullt med KS1 for ferjefri kyststamvei mellom
Haugesund og Bergen ikke omfatter ferjefri løsning
innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39
mellom Stord og Bergen. Jeg oppfordrer statsråden til
snarest å ta nødvendige grep for å sikre at dette viktige
konseptet blir inkludert i KS1-arbeidet. Jeg minner
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om at denne traseen er basert på gjeldende politiske
vedtak og som ligger i NTP 2010-2019."

Svar:
Når det gjelder prosess for konseptvalgutredninger

(KVU) og ekstern kvalitetssikring av konseptvalg
(KS1), viser jeg til svar på spørsmål 1567 (2008-2009)
fra tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Prosessen med KVU for E39 på strekningen Aksdal

(Haugesund) – Bergen er nå i gang. Arbeidet har ikke
kommet så langt at det er tatt stilling til hvilke konsep-
ter som skal vurderes. Det er imidlertid forutsatt at en
ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte
trasé for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes,
skal vurderes som ett konsept. Jeg har fått opplyst fra
Statens vegvesen at denne forutsetningen er lagt til
grunn i KVU-arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 1429

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Besvart 21. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvilke initiativ er tatt fra regjeringens side for å

rekruttere flere lærebedrifter/læreplasser fra høsten
2010, og hva er status når det gjelder utviklingen i an-
tall læreplasser i hhv. statlig, kommunal og privat
sektor sammenlignet med behovet ved inngangen til
sommeren?»

BEGRUNNELSE:
Om få dager avsluttes inneværende skoleår og

mange elever i yrkesfaglige studieprogram opplever
usikkerhet om hvorvidt de vil få læreplass slik de ble
forespeilet ved opptak til videregående opplæring.
Karlsen-utvalget har pekt på nødvendigheten av en
samfunnskontrakt mellom myndighetene og arbeids-
livet for å skaffe nok mange læreplasser uten at dette
er blitt fulgt opp av regjeringen. Ved behandlingen av
"Utdanningsmeldinga" var det en samlet komité som
understreket viktigheten av læreplass etter vg2 for de
yrkesfagelevene som ønsker det, fordi mangel på læ-
replasser for disse elevene ofte er ensbetydende med
at de blir i å gjenfinne i frafallsstatistikken. Statsrå-
den har forsikret Stortinget om at regjeringen vil ta
initiativ for å rekruttere flere lærebedrifter, og er kon-
kret blitt utfordret på at statlige virksomheter tar inn
svært få lærlinger.

Svar:
Arbeidet for flere læreplasser og økt gjennomfø-

ring i videregående opplæring er høyt prioritert. Full-
ført videregående opplæring er den plattformen flest
mulig bør ha for å være rustet for deltakelse i arbeids-
livet. 

Fag- og yrkesopplæringen er en svært viktig del

av det norske utdanningssystemet og en sentral leve-
randør av fremtidens arbeidskraft. Gode fagarbeidere
er forutsetningen for et bærekraftig og velfungerende
samfunns- og næringsliv i tiden fremover. En viktig
jobb for regjeringen er derfor å sørge for både høy
kvalitet på opplæringen og at mange nok velger en
fagopplæring. Det vil være et stort behov for faglært
arbeidskraft i tiden fremover.

For å øke gjennomføringsgraden i videregående
opplæring har det vært et kontinuerlig fokus på beho-
vet for flere læreplasser. Det er en stor utfordring at et
betydelig antall ungdom ikke gjennomfører videregå-
ende opplæring blant annet fordi de ikke får læreplass.
Mulighetene til å få læreplass og dermed å kunne full-
føre videregående opplæring er av stor betydning for å
sikre en stabil arbeidsmarkedstilknytning. 

Selv om utviklingen i antall lærekontrakter og
andelen formidlede til læreplass har vært positiv de
senere årene, er det hvert år en andel av søkerne som
ikke blir formidlet til læreplass. Søkertallene til lære-
plass høsten 2010 foreligger, mens formidlingstalle-
ne først vil være tilgjengelige per 1. august, 1. sep-
tember og 1. oktober 2010. Anslagsvis 80 prosent av
kontraktene inngås i privat sektor og 20 prosent i of-
fentlig sektor. 

I Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-
2013 står det at regjeringen vil forsterke samarbeidet
med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser og
stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn lær-
linger. I St. meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja
står det at regjeringen vil ta initiativ overfor alle ak-
tuelle parter for å fornye samfunnskontrakten om for-
pliktelsen til å opprette læreplasser og vil utarbeide
en strategi for læreplasser i offentlige virksomheter.
Vi vil ta et initiativ overfor aktuelle parter for å for-
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nye samfunnskontrakten om forpliktelser til å oppret-
te læreplasser. Med en ny samfunnskontrakt kan vi gi
fag- og yrkesopplæringen økt politisk oppmerksom-
het, understreke lærlingordningens betydning for
norsk nærings- og samfunnsliv, revitalisere og foran-
kre partenes ansvar i utdannings- og kompetansepo-
litikken og bidra til at flere fullfører videregående
opplæring. Innholdet i samfunnskontrakten vil bli ut-
formet i nært samarbeid med partene i arbeidslivet.

Jeg legger opp til å snarlig invitere alle hoved-
sammenslutningene i arbeidslivet til et samarbeid.
Prosessen forankres med et første møte med alle par-

tene som Statsministeren og jeg sammen inviterer til.
Det vil bli arbeidet med sikte på å ferdigstille en kon-
trakt innen 15. oktober. 

Det er viktig at statsforvaltningen tar sin del av
ansvaret for flere læreplasser. Staten som arbeidsgi-
ver slik, på lik linje med arbeidsgiverorganisasjone-
ne, ta sin del av ansvaret for å fremskaffe læreplasser
for fremtidige fagarbeidere. Alle departementer og
alle underliggende etater og virksomheter i statsfor-
valtningen skal kartlegge hvilke lærefag som er aktu-
elle for inntak av lærlinger og sette egne måltall for
antall lærlinger i det enkelte lærefag.

SPØRSMÅL NR. 1430

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen
Besvart 18. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I forhold til utbedringene av E6 vest for Alta vi-

ser det seg at Regionvegsjef Torbjørn Naimak og
Statsråd Kleppa ikke er omforent om hva som sto i
gjeldende NTP, eller prosjektets finansiering og
fremdrift. For lokalpolitikerne i Alta og resten av
Finnmark blir det vanskelig å saksorientere seg i for-
kant av vedtak.

Hva vil statsråden gjøre for å realitetsorientere
vegsjef og lokalpolitikere i forhold til denne saken?»

BEGRUNNELSE:
Etter orientering fra Regionvegsjef Torbjørn Nai-

mak vedtok Alta kommunestyre å si nei til bompen-
gefinansiering av E6 utbedringene. Dette på bak-
grunn av informasjon fra nevnte vegsjef Naimak om
at dette bare ville ha innvirkning på den siste parsel-
len, og at de andre ville få oppstart og progresjon som
planlagt. Dette viser seg ikke å være korrekt.

Svar:
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transport-

plan 2010-2019 er det lagt til grunn delvis bompen-
gefinansiering av utbyggingen av E6 nærmest Alta,
dvs. strekningen Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. I
Prop. 1 S (2009-2010) legges det opp til anleggsstart
på denne strekningen høsten 2010, forutsatt tilslut-
ning til et opplegg for delvis bompengefinansiering
av utbyggingen. En avgrensing av utbyggingen til
strekningen Møllnes – Kvenvik er omtalt som en ak-
tuell løsning dersom endelig avklaring av et bompen-
geopplegg skulle vise seg å ta lang tid. Det forutsettes

imidlertid at Samferdselsdepartementet vil komme
tilbake til dette når nærmere avklaringer foreligger.

I møte i kommunestyret 22. februar 2010 sluttet
Alta kommune seg til videre utredning av delvis
bompengefinansiering av en Altapakke, men forut-
setter at utbyggingen av E6 vest for Alta skal fullfi-
nansieres med statlige midler. Prosjektet er dermed
ikke fullfinansiert. Dersom vi godtar delvis utbyg-
ging av et prosjekt som er forutsatt delvis bompenge-
finansiert, kan dette få konsekvenser for mange pro-
sjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan
2010-2019. Dessuten strider dette mot målet om mer
sammenhengende utbygging av lengre strekninger.
Målet om sammenhengende utbygging gjelder også
for delstrekninger som ledd i større utbyggingspro-
sjekter. Dette er bakgrunnen for at utbyggingen av E6
på strekningen Møllnes – Kvenvik - Hjemmeluft ut-
settes inntil en plan for fullfinansiering av prosjektet
foreligger. Jeg er i kontakt med både Alta kommune
og Statens vegvesen om videre håndtering av saken.

Statens vegvesen opplyser at regionvegsjefen i
Region nord anbefalte Alta kommune å gå inn for
delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen
Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft gjennom en fram-
tidig Altapakke, i tråd med det som er lagt til grunn i
St.meld. nr. 16 (2008-2009). På grunnlag av formu-
leringene i Prop. 1 S (2009-2010) har imidlertid regi-
onvegsjefen også vist til muligheten for å avgrense
utbyggingen til strekningen Møllnes – Kvenvik, men
han advarte samtidig om at et nei til delvis bompen-
gefinansiering av E6-strekningen nærmest Alta kun-
ne føre til utsettelse av prosjektet.
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SPØRSMÅL NR. 1431

Innlevert 14. juni 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn
Besvart 24. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til at eldre, langtidssy-

ke og uføre som innlegges i institusjon i langt større
grad får mulighet til å motta delvis offentlig finansi-
ert tannbehandling fra den tannlegen de har hatt gjen-
nom et langt liv?»

BEGRUNNELSE:
I lov om tannhelsetjenester § 1-3 c slås det blant

annet fast at grupper av personer som mottar institu-
sjonstjenester f. eks gjennom langtidsopphold på sy-
kehjem skal ha et offentlig tannhelsetilbud fra fylkes-
kommunen. Forebyggende arbeid prioriteres før be-
handling. Behandling ytes i prioritert rekkefølge til
de gruppene loven nevner innenfor de økonomiske
rammene som fylkeskommunen til en hver tid stiller
tilgjengelig. Eldre får bedre og bedre tannhelse. Man-
ge har gått fast hos sin tannlege opp til to ganger i året
gjennom mange år. I det disse personene får vedtak
om langtidsopphold tar det offentlige i dag over store
deler av disse pasientenes selvbestemmelses mulig-
heter. En vet at eldres tannhelse forfaller raskt etter
institusjonsinnleggelse. Pasientene trekkes av kom-
munen for opptil 85 prosent av sine trygdeutbetalin-
ger og har lite igjen til å kjøpe tannhelsetjenester pri-
vat. De blir prisgitt det offentlige tilbudet fra fylkes-
kommunen. Etter undertegnedes oppfatning burde
pasientene ha mulighet til å fortsatt få tannbehand-
ling hos sin faste tannlege og at denne refunderes et-
ter gitte satser. Dette ville gitt disse pasientene en
større verdighet. De ville komme til en tannlege som
var kjent med deres tannstatus og det ville lettet pres-
set på offentlige tannklinikker.

Svar:
Siden tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984

har det vært opp til den enkelte fylkeskommune å
inngå avtale med privatpraktiserende tannleger for å
løse de lovpålagte oppgavene. Dette framgår av tann-
helsetjenesteloven § 1-1 jf. § 4-1. I forbindelse med
oppfølgingen av Stortingets bevilging av midler til

fylkeskommunene for å yte gratis tannhelsehjelp til
rusmiddelavhengige, er jeg kjent med at mange fyl-
keskommuner har inngått avtaler med privatpraktise-
rende tannleger. 

Helsedirektoratet har over 3-4 år gitt tilskudd til
Buskerud fylkeskommune til et forsøk med systema-
tisk samarbeid mellom den offentlige og private
tannhelsetjeneste ved kjøp av tjenester fra privat-
praktiserende tannleger i Hallingdal. Dette prosjektet
hadde som mål å gi nødvendig tannhelsehjelp til alle
eldre, langtidssyke, uføre i institusjon og hjemmesy-
kepleie samt pasienter innenfor psykisk helsevern i
området. Prosjektet bidro blant annet til at andelen
som benyttet seg av retten til gratis tannhelsehjelp,
ble fordoblet. Resultatene fra prosjektet har blitt for-
midlet videre til de andre fylkeskommunene. Både
departementet og Helsedirektoratet har i flere sam-
menhenger oppfordret fylkeskommunene til å invol-
vere de privatpraktiserende tannlegene i det offentli-
ge tannhelsearbeid gjennom inngåelse av avtaler.

”St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet,
kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhel-
setjenester”, kapittel 13, omhandler styrkede forbru-
kerrettigheter og god prispolitikk. Regjeringen tilrår
at personer over 18 år med rettigheter etter tannhelse-
tjenesteloven skal ha rett til å velge mellom offentli-
ge og private tjenesteytere, og at denne rettigheten
blir nedfelt i lov. Det framkommer også at regjerin-
gen vil komme tilbake til dette i forbindelse med se-
nere lovarbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et
arbeid med revisjon av lov om tannhelsetjenesten. I
dette arbeidet inngår spørsmålet om lovfesting av pa-
sientens rett til å kunne velge behandler. Erfaringene
fra prosjektet i Hallingdal og erfaringene med fylkes-
kommunenes kjøp av tjenester knyttet til tannbe-
handling til rusavhengige vil i denne sammenhengen
bli særlig vurdert. Jeg vil også se på hvordan ordnin-
gen med fritt valg av behandler har fungert i våre
nærmeste naboland. Etter offentlig høring av forslag
til revisjon av tannhelsetjenesteloven, vil lovproposi-
sjon bli lagt fram for Stortinget.
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SPØRSMÅL NR. 1432

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 28. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Ifølge Smaalenenes Avis 15. juni 2010 avdek-

kes det at det ikke var mulig å komme gjennom på te-
lefon til politiet ved en trafikkulykke i Askim dagen
før. Etter ny organisering av politiet i Follo denne vå-
ren går nå alle henvendelser til Ski politistasjon.

Hva vil statsråden bidra med for at innbyggerne
skal oppleve sikkerhet og trygghet i akutte situasjo-
ner?»

BEGRUNNELSE:
Fra avisa siteres en som opplevde den konkrete

situasjonen slik:

"Det var ikke mulig å komme gjennom til politiet.
Vi prøvde 112, vi prøvde 02800 og vi prøvde å ringe
politistasjonen direkte. Vi kom rett og slett ikke gjen-
nom."

Leder for fellesoperativ enhet, politiinspektør
Olav Unnestad sier til avisa at politiet har for lite folk
til å svare på nødanropene.

Når folk ikke får kontakt med politiet ved å ringe
nødtelefon, skaper dette utrygghet.

Svar:
Det er alvorlig når publikum ikke kommer igjen-

nom på nødnummeret til politiet. Spørsmålet har
vært forelagt Politidirektoratet, som igjen har fore-
lagt det for Follo politidistrikt opplyser at de kl. 13.42
mottok en 02800-oppringing. Vedkommende fortalte
politiets sentralbord at det dreide seg om en trafikku-
lykke uten personskade, og ble deretter satt over til
operasjonssentralen på vanlig måte. Det var på det
tidspunkt kø på 02800-linjen på operasjonssentralen,
og vedkommende la på etter to minutter. Vedkom-
mende ringte deretter politiets nødnummer 112, men
la på etter 42 sekunder. Vedkommende ringte kl
13.48 politiets nødnummer 112 på nytt, og da svarte
operasjonssentralen etter fem sekunder. Samtalen
varte i snaue 3 minutter, og politiet rykket ut.

Politimesteren opplyser at politiet i Follo har, og
skal ha, en fullt ut pålitelig nødtjeneste. Alle nødtele-
foner blir besvart og mer enn 90 prosent av dem i lø-
pet av 20 sekunder. Det faktum at den første 112-te-
lefonen ikke ble besvart i løpet av 42 sekunder er et
unntak fra distriktets interne mål og prioriteringer, og
politimesteren har derfor undersøkt hvilke oppgaver
de ansatte var opptatt med i det aktuelle tidsrom.

Unntaket har sin forklaring i en situasjon som i

korte trekk dreide seg om å løse oppgaver som poli-
tiet vurderte som viktige.

Politidistriktet presiserer at hendelsen ikke har
sammenheng med den pågående omorganiseringen.
Bemanningen på operasjonssentralen den aktuelle
dag var en normalbemanning i politiet med en opera-
sjonsleder og to sambandsoperatører, som alle besva-
rer henvendelser.

For å bedre tjenestetilbudet lokalt ønsket Regje-
ringen Stoltenberg en viss oppmyking i sentrale fø-
ringer for lokal organisering. Dette var et ønske Stor-
tinget ga sin tilslutning til i forbindelse med behand-
lingen av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle
og oppgaver, jf Innst. S. nr. 145 (2005-2006) hvor det
blant annet står at ”Komiteen mener at det skal være
en viss mulighet for oppmykning av rammene for å
organisere polititjenesten lokalt for å sikre rekrutte-
ringen av politiutdannet personell og bedre tjeneste-
tilbudet lokalt. (...) Komiteen ønsker å åpne for juste-
ring i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i
utvalgte distrikter.” 

Departementet har senere fulgt opp Stortingets
ønske, og etablert to prøveordninger, i henholdsvis
Hordaland og Follo politidistrikt. Hordaland politi-
distrikt iverksatte sin prøveordning i 2008, mens pro-
sessen i Follo har vært noe mer omfattende og tatt
mer tid. 

Den nye organisasjonsmodellen i Follo politidis-
trikt ble iverksatt fra årsskiftet 2009/2010, og inne-
bærer en reduksjon i antallet geografiske enheter fra
13 til 2. Organisasjonsmodellen er av politimesteren
beregnet å bety en styrking av polititjenesten med ca
18 årsverk. Dette er omdisponering fra administra-
sjon og ledelse til politioperativt og publikumsrettet
arbeid. Det betyr at den operative tjenesten er styrket
med minst en patrulje døgnet rundt. En styrking og
rendyrking av årsverkene innen etterforsking vil gi
bedre kvalitet, kontinuitet og effektivitet. Videre vil
den nye modellen kunne gi en effektiviseringsgevinst
på om lag 9 millioner kroner etter seks års drift. Sam-
let betyr det økt trygghet for innbyggerne i politidis-
triktet, og ikke mindre som representanten antyder. 

Regjeringen har i perioden 2006-2010 prioritert
en påkrevd styrking av politi og påtalemyndighet.
Budsjettet er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til
11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9
milliarder kroner (32,8 prosent). I 2010 ble budsjettet
økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra
pris- og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milli-
arder kroner). Dette er tidenes største økning i politi-
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budsjettet. Budsjettet til Follo politidistrikt er økt fra
192,8 millioner kroner i 2009 til 209,5 millioner kro-
ner i 2010, en økning på 16,7 millioner kroner, eller
8,7 prosent. 

Deler av den budsjettmessige styrkingen har gått
til å øke bemanningen. Regjeringen har i perioden
valgt å legge til rette for økt bemanning gjennom re-
kordhøye studentopptak til Politihøgskolen, ny sær-
avtale om arbeidstidsbestemmelser inngått i 2009
som representerer en ressursøkning på anslagsvis
230 årsverk og 460 nye sivile årsverk i regjeringens
tiltakspakke. Politidirektoratet melder at de 460 sivi-
le årsverkene har frigjort 288 politiårsverk. 

Nye tall fra Fornyings-, administrasjons- og kir-

kedepartementet viser at det nå er 1 637 flere årsverk
i politi- og lensmannsetaten enn da regjeringen Stol-
tenberg tiltrådte høsten 2005. Det siste året er det, in-
kludert effekten av ny særavtale om arbeidstidsbe-
stemmelser, blitt nær 1 000 flere årsverk i etaten. Til
sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Avslutningsvis vil jeg vise til den resultatreform
som er igangsatt. Reformen, som skal gjennomføres
i perioden 2010-2013, skal bidra til en mer effektiv
og målrettet utnyttelse av de til enhver tid tilgjenge-
lige ressurser. Reformen er bredt anlagt, og omfatter
tiltak på en rekke områder. Hovedmålet for reformen
er redusert kriminalitet, økt oppklaring og et mer
nært og sterkt politi.

SPØRSMÅL NR. 1433

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr
Besvart 25. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Domstolsadministrasjonen har nå vedtatt at det

ikke skal innføres et forbud mot hijab, kors eller an-
dre religiøse og politiske symboler i norske domsto-
ler. Dermed brytes en lang norsk tradisjon om at
dommerne skal opptre nøytralt og være likt kledt. Det
åpnes derfor for at norske domstoler kan få et religi-
øst preg og at tiltalte kan få inntrykk av å stå overfor
for eksempel en muslimsk domstol. 

Vil statsråden nå ta initiativ overfor Stortinget
ved at bruk av slike symboler blir forbudt i norske
domstoler?»

Svar:
Jeg vil først understreke betydningen av at dom-

stolene og dets dommere til enhver tid har høy tillit i
samfunnet. Dommere skal utøve sin dommergjerning
på en måte som inngir tillit og respekt. Det følger vi-
dere av de etiske prinsippene for dommeratferd at en
dommer skal opptre slik at det ikke med rimelighet
kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet.
Domstolene skal i første rekke ivareta denne tilliten

gjennom å treffe korrekte, velbegrunnete og forståe-
lige avgjørelser til riktig tid. Domstoler og dommere
skal være objektive og nøytrale. Dette objektivitetsi-
dealet er norske dommere seg svært bevisst. Måten
retten og dommerne fremtrer på, kan ha betydning
for tilliten. Dersom religiøse eller politiske symboler
benyttes i retten, kan dette i noen saker skape mistan-
ke om at religiøse eller politiske holdninger påvirker
avgjørelsen, med den følge at tilliten til domstolen
blir svekket. 

Spørsmålet om adgang til å bruke religiøse og an-
dre symboler i retten kan reguleres av Stortinget ved
lov. Jeg mener det er et tungtveiende hensyn at mest
mulig like retningslinjer legges til grunn når det gjel-
der bruk av religiøse hodeplagg og symboler i politi
og domstol. Som kjent er det ikke åpnet for bruk av
hijab i politiet. 

Jeg vil sette meg nøye inn i Domstoladministra-
sjonens styrevedtak og den nærmere begrunnelsen
for dette, for så å legge saken fram for Stortinget på
egnet måte.



Dokument nr. 15:9 – 2009–2010 115

SPØRSMÅL NR. 1434

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 23. juni 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Pareto har for et år siden lagt frem en rapport om

Store Norske bestilt av NHD. En rapport som iflg.
TV2 konkluderer med at dårlige avtaler inngått av
selskapet kan true selskapets fremtid.

Hvorfor er denne rapporten fortsatt hemmelig-
stemplet, og hvilke tiltak er satt i gang i løpet av det
året statsråden har hatt kjennskap til rapporten?»

Svar:
Nærings- og handelsdepartementet mottok i mars

2009 en rapport fra Pareto Securities, "Rådgivning
ifm. bedriftsøkonomisk gjennomgang av Store Nor-
skes planer for videre kulldrift på Svalbard'. Rappor-
ten ble innhentet som et ledd i departementets ordi-
nære eieroppfølging i tilknytning til spørsmålet om
videre kulldrift på Svalbard etter at nåværende kull-
ressurser i blant annet Svea Nord gruven er uthentet
(også kalt "Lunckefjellprosjektet").

Bruk av ekstern rådgiver for å vurdere det såkalte
Lunckefjellprosjektet er omtalt i blant annet St.meld.
nr. 22 (2008-2009) - Svalbard, samt i Nærings- og

handelsdepartementets budsjettproposisjon for 2010
der også rapporten omtales.

Rapporten ble lagt på offentlig postjournal da den
ble mottatt, og ble videresendt selskapet til oriente-
ring. Innsynsbegjæringer på rapporten er blitt be-
handlet på ordinær måte. Det ble ikke gitt innsyn i
rapporten fram til mars 2010 ettersom den blant an-
net inneholder forretningssensitiv informasjon om
Store Norskes kullvirksomhet samt råd og vurderin-
ger fra Pareto Securities om avtaler som Store Norske
har vært (og delvis fortsatt er) i reforhandlinger om.
Etter en meroffentlighetsvurdering, hvor det ble
vektlagt den tid som var gått og at opplysningene i
rapporten ikke lenger ble vurdert like forretningssen-
sitive, ble TV2 gitt innsyn i april 2010. Senere inn-
synsbegjæringer er innvilget på ordinær måte.

Departementet har i sin kontakt med selskapet
understreket viktigheten av at styret og selskapets le-
delse følger nøye opp den avtalegjennomgang som
nå pågår fra selskapets side, herunder at styret foretar
selvstendige vurderinger mht. nødvendige tiltak.

SPØRSMÅL NR. 1435

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 23. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Har fiskeri- og kystministeren vurdert de util-

siktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med ek-
sempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip
over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil
statsråden ta for å motvirke en slik utvikling?»

BEGRUNNELSE:
På mitt spørsmål dokument nr. 15:1325 om hyp-

pig losplikt og høye infrastrukturgebyr svarer statsrå-
den at forslaget til endringer er vurdert å medføre en
samlet reduksjon i den lospliktige trafikken med i
overkant av 10 prosent, og en anslagsvis reduksjon i
de årlige kostnadene med ca. 29 millioner kroner.

For skip som fører farlig last eller som har frem-

drift basert på gass kan det likevel se ut som om for-
slaget medfører en innskjerping av losplikten. Der-
som jeg tolker forslaget riktig skal disse ha los om-
bord i alle lospliktige farleder og kan således ikke be-
nytte seg av farledsbevisordningen. Dette til tross for
at navigatøren i mange tilfeller er kjent med leden
minst like godt som losen.

En slik innskjerping vil medføre kostnadsøknin-
ger som igjen kan få følger for transport av eksempel-
vis oljeprodukter, kjemikalier og gass og negativt på-
virke den miljøvennlige satsingen på skip med gass-
drift.

Resultatet av dette kan i verste fall bli at transpor-
ten av såkalt farlig last kan bli tvunget over fra kjøl til
transport med bil på land.
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Svar:
Som jeg viste til i brev av 7. juni 2010 som svar

på spørsmål nr. 1325 fra stortingsrepresentant Vaks-
dal om gebyrer og losplikt, følger Regjeringen opp
målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere
til vekst i sjøtransporten ved oppfølging av St.meld.
nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-
2019 og de årlige budsjettforslag. I Nasjonal trans-
portplan er det blant annet lagt vekt på lettelser i ge-
byr- og avgiftsbelastningen og gjennomgang av lost-
jenesten.  

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar
2010. Den nye loven vil bidra til bedre rammebetin-
gelser for havnevirksomhet. 

Videre er arbeidet med å følge opp målsetningen
om et lavere gebyr- og avgiftsnivå for sjøtransport
igangsatt med regjeringens budsjettforslag for 2010,
jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdeparte-
mentet. I Prop. 1 S (2009-2010) har regjeringen fore-
slått å fjerne årsavgiften for havnesikkerhet og redu-
sere kystgebyrets dekningsgrad for utgifter til navi-
gasjonsinfrastruktur. Stortinget sluttet seg til dette.
En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommen-
de budsjettprosesser gjennom planperioden

Forslag til endringer som følge av gjennomgan-
gen av lostjenesten er nå ute på høring med svarfrist
8. juli 2010. Høringsforslaget er blant annet basert på
rapporten fra Det Norske Veritas om lospliktreglene.
Fartøy med farlig eller forurensende last har strenge-
re bestemmelser for losplikt enn øvrige fartøy. Dette
gjelder både i eksisterende lospliktbestemmelser og i
forslag til ny forskrift. Bestemmelsene er begrunnet
med at miljøkonsekvensene ved en eventuell ulykke
vil være større for disse fartøysgruppene. 

For fartøy med farlig eller forurensende last er
det i høringsforslaget innarbeidet endringer som im-

plementerer endringer i MARPOL (International
Convention for the Prevention of Polution From
Ships)som trådte i kraft 1. juli 2007. MARPOL er en
internasjonal konvensjon som Norge har forpliktet
seg til å følge. Behandlingen av farlig eller foruren-
sende last er i lospliktbestemmelsene basert på
MARPOLs kategorisering av forurensningsstoffer.
Når det foretas endringer i MARPOL medfører dette
tilsvarende endringer i lospliktbestemmelsene. Blant
annet er det foretatt endringer i hvilke forurensnings-
kategorier som benyttes. Det har også kommet til nye
stoffer som tidligere ikke har vært kategorisert som
forurensende.   

Det tillegges at enkelte fartøysgrupper med farlig
eller forurensende last kan seile med farledsbevis i
henhold til høringsforslaget, avhengig av lastetype
og fartøysstørrelse. Videre presiseres at lospliktbe-
stemmelsene er knyttet til fartøysstørrelse og lastety-
pe, og ikke fremdriftssystem som eksempelvis gass-
drevet maskineri.

Selv om høringsforslaget ut fra miljøhensyn vi-
derefører strenge bestemmelser for fartøyer med far-
lig eller forurensende last, er det foreslått lettelser i
losplikten for andre fartøysgrupper. Samlet er forsla-
gene vurdert å medføre en netto reduksjon i den los-
pliktige trafikken med i overkant av 10 pst., og en an-
slagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29
mill. kroner. Lostjenesten er 100 pst. brukerfinan-
siert.  Anslåtte kostnadsreduksjoner vil derfor kom-
me skipsfarten til gode.

De igangsatte tiltakene, som nytt regelverk for
havner og farvann, reduksjon i gebyr og avgiftsnivået
for sjøtransport og ny forskrift for losplikt, vil bidra
til bedre rammebetingelser for sjøtransporten. Dette
er i tråd med målsetningen i regjeringserklæringen
om å stimulere til vekst i sjøtransporten.

SPØRSMÅL NR. 1436

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 22. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Vil regjeringen innføre forskrift med hjemmel i

plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes ad-
gang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og ved-
likehold av bevaringsverdige bygninger i forbindelse
med at den nye plan og bygningsloven trer i kraft?»

BEGRUNNELSE:
I forbindelse med behandling av Ot.prp. nr. 45

(2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaks-
behandling, fikk følgende forslag tilslutning av alle
partiene i kommunal- og forvaltingskomiteen på
Stortinget:
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"Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjem-
mel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes
adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og ved-
likehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften
skal iverksettes samtidig med loven."

Loven skal etter planen tre i kraft 1.7.2010.

Svar:
I Stortingets anmodningsvedtak står det at for-

skriften fortrinnsvis skal tre i kraft samtidig med re-
sten, jf. vedtak nr. 282, 24. mars 2009, der det heter:

«Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjem-
mel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes
adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og ved-
likehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften
skal fortrinnsvis iverksettes samtidig med loven (jf.
Innst. 0. nr. 50).»

Kommunal- og regionaldepartementet uttalte i
brev til Stortinget 19. august 2009:

«Kommunal- og regionaldepartementet har nå
igangsatt arbeidet med den nevnte forskrift i samar-
beid med Miljøverndepartementet. Det tas sikte på å
sende utkast til forskrift på høring i løpet av høsten,

med sikte på iverksettelse samtidig med resten av byg-
gesaksdelen av loven.»

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med repre-
sentanter fra Kommunal- og regionaldepartementet,
Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Statens
bygningstekniske etat, og det er utarbeidet utkast til
forskrift. Når et utkast ikke er sendt på høring, har det
for det første sammenheng med at ferdigstilling av
resten av forskriftsverket og veiledninger til ny lov
og forskrift, i tillegg til et omfattende informasjons-
og implementeringsarbeid, har krevd det meste av
ressursene på dette området i departementet. Som
kjent skal ny bygningslovgivning tre i kraft 1. juli
2010. For det andre gjenstår det fortsatt uklarheter
mht. hvilke bygninger som bør omfattes, og hvem det
skal kunne rettes pålegg mot. En forskrift som skal gi
kommunene anledning til å gi pålegg om sikring,
istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige
bygg må primært innrettes mot det spekulative forfal-
let, der det er snakk om stor økonomisk gevinst for
eier av å la bygg forfalle. Jeg arbeider med å målrette
forskriftsutkastet i den retning. Det tas sikte på å få
klart et forskriftsutkast til høring i løpet av høsten. En
ny forskrift vil da kunne tre i kraft samtidig med nye
regler om kontroll som skal tre i kraft 1. juli 2011.

SPØRSMÅL NR. 1437

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 23. juni 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Hva vil kulturministeren gjøre for å følge opp

Musikk & Miljø-initiativet i Arendal, og hvordan vil
statsråden legge til rette for samarbeid mellom kul-
tur- og næringsliv om bærekraftige kulturarrange-
menter?»

BEGRUNNELSE:
FNs miljøprogram (UNEP) i Arendal har tatt ini-

tiativ til et samarbeid mellom Canal Street, Hovefes-
tivalen og næringslivet, med støtte fra kommune og
fylkeskommune for å skape et nettverk for utvikling
av klima- og miljøvennlige festivaler i Arendal under
FN-byparaplyen.

Norge har i dag høy kompetanse innen miljø-
vennlige festivaler, med Øyafestivalen og Stiftelsen
Miljøfyrtårns sertifiseringsordning for grønne arran-

gementer, i tillegg til Arendals initiativ som gode ek-
sempler på arrangementer og tiltak for å fremme
samspillet mellom kultur, miljø og næringsliv.

Venstre er kjent med at prosjektledelsen for "Mu-
sic and Environment" kan bli lagt til London, dersom
finansieringen av initiativet i Norge ikke kommer på
plass. Dette kan føre til at Norge mister muligheten til
å bli verdensledende på samspillet kultur - miljø -
næring. I tillegg kan dette svekke Arendals posisjon
som ledende FN-by på miljøområdet.

Det å legge til rette for samarbeid mellom næ-
ringsliv og kulturliv om bærekraftige arrangementer
og økt fokus på miljøspørsmål vil ikke bare kunne
føre til mer miljøvennlig festivaldrift og mer miljøbe-
visste festivalgjengere, men også til at næringslivet i
større grad vil få en inteciv til å arbeide for bærekraf-
tige løsninger.
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Svar:
Det er viktig at det gjøres en innsats for å fremme

klima- og miljøinitiativ, også i kultursektoren. Det er
positivt at det gjennomføres tiltak for å medvirke til
økt oppmerksomhet og bevissthet omkring bærekraf-
tige kulturarrangementer. 

Som det blir påpekt, er dette også noe sektoren
selv er opptatt av. Foruten Øyafestivalen kan jeg vise
til Norsk Rockforbund som formidler kompetansehe-
vende tiltak til konsertarrangører om hvordan miljø-
arbeid kan organiseres og gjennomføres og gir for-
slag til konkrete tiltak på ulike miljøområder til ar-
rangører av konserter og festivaler. 

Jeg synes det er prisverdig at fylkeskommune og
kommune, Hove-festivalen og Canal Street gjennom
FN-by initiativet har startet et miljøprosjekt med fo-
kus på bærekraftige festivaler. På den måten kan de
bidra til mer miljøvennlige festivaler, til mer miljø-
bevisste festivalbesøkere og til mer miljøbevisste
samarbeidspartnere i næringslivet. Også andre deler
av kultursektoren kan lære av prosjektet som gjen-
nomføres i Arendal.

Både Hovefestivalen og Canal street mottar støt-
te fra Norsk Kulturråds festivalstøtteordning. Miljø-
verndepartementet og Aust-Agder fylkeskommune
har bidratt til forprosjektet Musikk & Miljø. Det er
etter min vurdering naturlig at eventuell videre of-
fentlig støtte til prosjektet vurderes av disse. 

Kulturdepartementet er positiv til og arbeider for
å fremme et godt samarbeid mellom kulturlivet og
næringslivet. Departementet har i flere år gitt støtte
til møteplasser og felles arenaer for kultur og næ-
ringsliv, hovedsakelig gjennom støtte til Forum for
Kultur & Næringsliv. Forum for Kultur & Nærings-
liv er en sentral møteplass som bidrar til kompetanse-
utvikling og informasjonsspredning om kultur og
næringslivssamarbeid.   

Forum for Kultur & Næringslivs arbeid er ikke
rettet mot særskilte samarbeidsformer eller temaom-
råder. Sponsor- og samarbeidsavtalene er ulike i
form og innhold. Kulturdepartementet anser det hel-
ler ikke naturlig å legge føringer for det konkrete
samarbeidet.

SPØRSMÅL NR. 1438

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun
Besvart 21. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Klare signaler fra regjeringen om at rusmisbru-

kere skal få raskere behandling burde føre til en opp-
trapping av behandlingskapasiteten og opprettholdel-
se av verdifull kompetanse. 

På hvilket grunnlag mener statsråden at ledelsen
ved Langørjan Gård er ansvarlig for at ansatte i per-
misjon ikke får rett til dagpenger hos NAV?»

BEGRUNNELSE:
NRK Trøndelag 09.06.2010 omtaler en sak hvor

en person som har jobbet hver annen uke ved Langør-
jan Gård, ikke får rett til dagpenger. Hvis dette er en
tolking av lovverket håper jeg at statsråden vil se på
om loven kan tolkes på et annet vis, eller eventuelt
om loven bør endres.  For mange arbeidgivere/tjenes-
teytere er det fremtidige behovet for ansatte usikkert.
Dette gjelder også behandlings- og rehabiliteringsin-
stitusjonene som forsøker å opprettholde kompetanse
og tilbud selv om de ikke har nådd frem i en anbuds-
konkurranse. Det virker motstridende når behand-

lingskapasitet må trappes ned når det udekkede beho-
vet for behandling er stort. På det meste har 30 tidli-
gere narkomane fått hjelp på Langørjan Gård. Nå er
de bare 17.  Klare signaler fra regjeringen om en opp-
trapping innefor rusbehandling burde også føre til
flere behandlingsplasser og ikke bare avkorting av
behandlingstilbudet for hver enkelt som får behand-
ling.  Flere private og ideelle institusjoner som Lan-
gørjan Gård har i mange år gitt behandlingstilbud
som har hjulpet mange rusmisbrukere til et bedre liv.
Det har ved ulike anledninger fra alle de politiske
partiene, også fra regjeringspartienes side blitt uttalt
at mangfoldet er viktig å bevare, og at tilbud om med-
ikamentfri behandling skal ha plass også i fremtidens
behandling.

Når Langørjan Gård forsøker å opprettholde
kompetansen kan det være at de har tatt regjeringens
opptrappingsplaner på alvor og foreventer å få utnyt-
tet kapasiteten på 30 plasser. En øking av kapasiteten
er slik jeg ser det i tråd med de politiske signalene om
at flere rusmisbrukere skal få den typen behandling
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som passer best for dem.  Jeg viser også til mine 2 tid-
ligere spørsmål: Dokument nr. 15:184 (2007-2008)
og Dokument nr. 15:239 (2007-2008) om helsefore-
takenes anbudspraksis når det gjelder å stille krav om
at behandlingsstedet også må ta i mot LAR brukere.

Svar:
Bakgrunnen for spørsmålet er et innslag fra NRK

Sør-Trøndelag i Dagsrevyen 9. juni 2010, hvor det
gikk fram at en ansatt som var permittert fra Langør-
jan Gård, ikke fikk dagpenger under permittering. I
begrunnelsen for spørsmålet går det fram at saken
også handler om hvordan virksomheter innenfor hel-
sevesenet som mister oppdrag, skal tilpasse sitt be-
manningsbehov. Spørsmålet som er stilt her, gjelder
imidlertid retten til dagpenger.

I utgangspunktet skal dagpenger under arbeids-
løshet gi inntektssikring for de som har mistet arbeid
helt eller delvis, dersom de kan anses som reelle ar-
beidssøkere. Permitterte, som jo har et arbeidsfor-
hold og bare midlertidig er helt eller delvis uten ar-
beid, kan likevel få dagpenger, selv om de i mindre
grad enn andre dagpengemottakere kan sies å være
reelle arbeidssøkere. At det gis dagpenger under per-
mittering innebærer med andre ord et unntak fra ho-
vedregelen, begrunnet ut ifra et ønske om å unngå

oppsigelser og dermed opprettholde nødvendig kom-
petanse i virksomhetene. Dagpenger under permitte-
ring er først og fremst ment som et sikkerhetsnett ved
hendelser som for virksomheten og dermed arbeids-
giveren i liten grad er forutselige. For å ha rett til dag-
penger under permittering stilles det derfor blant an-
net vilkår om at permitteringen skyldes mangel på ar-
beid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan
øve innflytelse på, jf. folketrygdloven § 4-7. Spørs-
målet er når arbeidsgiver selv må bære risikoen for at
det ble behov for nedbemanning. Permitteringer som
skyldes endringer i rammebetingelsene som arbeids-
giver måtte regne med og kunne planlegge beman-
ningen etter, vil kunne gi avslag på søknad om dag-
penger.

I hvilken grad en arbeidsgiver kan forutse utfallet
av en anbudskonkurranse vil avhenge av en konkret
vurdering. Det er opp til Arbeids- og velferdsetaten å
foreta en slik vurdering. Jeg er kjent med at den kon-
krete saken her er påklaget og dermed fortsatt under
behandling. Altså kan jeg ikke gripe inn i saken og
må avstå fra å kommentere den spesielt. Jeg har gitt
til kjenne at jeg vil be Arbeids- og velferdsetaten om
en gjennomgang av denne og lignende saker når den-
ne konkrete saken er avgjort.

SPØRSMÅL NR. 1439

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 23. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I klimaforliket er det et prinsipp at det kun skal

benyttes ett virkemiddel for fastlandsindustrien,
nemlig enten kvoter, avtaler eller avgift.  Kårstø skil-
ler seg dermed ut i forhold til resten av fastlandsin-
dustrien med både kvoter, el-avgift og nå CO2-avgift
i forbindelse med revidert statsbudsjett. 

Vil regjeringen tilrettelegge for at Kårstø skal få
like rammebetingelser som energiverk innenfor EU
enten ved å øke andelen gratiskvoter, frita anlegget
for CO2-avgift eller opprette en refusjonsordning jf
departementets unntak?»

BEGRUNNELSE:
Stortinget vedtar denne uken, i forbindelse med

revidert nasjonalbudsjett, et forslag om innføring av
en ny CO2-avgift på naturgass. Hensikten med avgif-

ten er i utgangspunktet å avgiftsbelegge den bruken
av gass som ikke allerede er avgiftbelagt og som
medfører økt utslipp av CO2.

Det legges derimot nå opp til at avgiften også
skal gjelde kvotepliktig virksomhet. Det vil si dobbel
virkemiddelbruk, noe også finansdepartementet selv
betrakter som uønsket. Kraften som produseres i
gasskraftverk basert på norsk naturgass er for forbru-
ker i tillegg belagt med el-avgift. 

En ny CO2-avgift kombinert med kvoteplikt, vil
kunne føre til mindre innenlandsk produksjon av
kraft, økt import og dermed økte CO2-utslipp i Euro-
pa. I følge SINTEF vil utslipp fra marginalproduk-
sjonen, dvs. gjennomsnittelig utslipp av den kraft
som norsk krafteksport fortrenger eller norsk kraft
import medfører ligge på 526 g/kWh. Kraft produsert
i gasskraftverket til Naturkraft på Kårstø gir et ut-
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slipp på 354 g/kWh. Redusert produksjon på Kårstø
fører dermed til en økning i CO2 utslippene på 172 g/
kWh eller en økning på 48 %.

En ny CO2-avgift på toppen av kvoteplikten gir
redusert innenlands kraftproduksjon og en strammere
kraftbalanse. Naturkraft har siden februar i fjor levert
ca 5 TWh, eller forbruket til ca. 175 000 husstander
inn på sentralnettet i Norge. Kraft som ellers ville
blitt importert.

Kraftprodusenter i EU, for eksempel i Tyskland
får fritak/refusjon av CO2-avgift. Dels begrunnet
med at de er kvotepliktige og at det ikke skal benyttes
doble virkemidler og dels fordi kraften som produse-
res er avgiftsbelagt med basis i energiskattedirektivet
og da avgiftsbelegges ikke innsatsfaktoren også etter
samme direktiv.

Høyre er positiv til prising av CO2-utslipp, men
særnorske virkemidler for industri som er omfattet av
et europeisk marked, og som adresserer et globalt
problem har derimot ingen effekt på klima. Det vil bi-
dra til svekket lønnsomhet og konkurranseevne for
norsk industri og gi økt karbonlekkasje. Da har man
mistet arbeidsplasser og bedrifter uten å redusere ut-
slippet.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. Dermed kan gasskraftverk enten legges til listen
nedenfor eller inkluderes i en refusjonsordning. Un-
der er departementets eget forslag:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
CO2-avgift på naturgass og LPG til a) kjemisk reduk-
sjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogis-
ke prosesser, b) veksthusnæringen, c) motorvogner
tilhørende diplomater mv.,d) skip i utenriks fart, e)
fly i utenriks fart, f) fiske og fangst i fjerne farvann,
g) fiske og fangst i nære farvann, gods- og passasjer-
transport i innenriks sjøfart. 

Det gis også fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Svar:
I forbindelse med budsjettet for 2007 ble det ved-

tatt en avgift på gass til oppvarming av bygg fra 1.
juli 2007. Avgiften ble vedtatt som en generell avgift
på gass med fritak for gass brukt til andre formål. EF-
TAs overvåkningsorgan (ESA) konkluderte med at
fritaket ikke var i tråd med regelverket dersom alle
betaler en avgift som er over minstesatsene i EUs
energiskattedirektiv. 

Regjeringens forslag i Prop. 126 LS (2009-2010)
Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og vedtatt

av Stortinget 18. juni 2010, er vurdert i henhold til
Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og ansett å
være i tråd med disse. Ifølge ESA kan ikke kvoteplikt
danne grunnlag for fullt avgiftsfritak. Derfor foreslår
Regjeringen redusert CO2-avgift på gass til bruk som
gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. For
industri og kvotepliktig utslipp, herunder gasskraft-
verk, ilegges en lav sats på 0,05 kroner per standard
kubikkmeter gass, som tilsvarer 25 kroner per tonn
CO2. 

Kårstø er omfattet av klimakvoteloven, og utslip-
pet er ilagt kvoteplikt. Gasskraftverket på Kårstø har
fått tildelt 323 468 gratiskvoter per år for perioden
2008 - 2012. Det vises til Innst. S. nr. 39 (2008-2009)
og beslutning O. nr. 57 (2008-2009), der Stortinget
vedtok Regjeringens forslag til endringer i klimakvo-
teloven for å imøtekomme ESAs innvendinger mot
det norske kvotesystemet. Endringene berørte bare
landbasert industri, og omhandler i hovedsak tilde-
lingsregler for eksisterende virksomheter som ikke
hadde utslipp i perioden 1998 - 2001, samt tildeling
til virksomheter som har hatt vesentlige utvidelser et-
ter denne basisperioden. Regjeringen legger ikke opp
til å foreslå endringer i tildelingsreglene for denne
perioden. Endringer i tildelingen måtte ev. godkjen-
nes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

EUs reviderte kvotedirektiv for perioden 2013 -
2020 legger opp til felles regler for tildeling av kli-
makvoter til virksomheter i alle EU-land. Store deler
av kvotepliktig industri vil fortsatt få tildelt gratis
kvoter. Norge er i forhandlinger med EU-kommisjo-
nen om norsk tilpasning til direktivet. 

Forbruksavgiften på elektrisk kraft omfatter kraft
som forbrukes i Norge, enten den er produsert innen-
lands eller importert. Produksjonen av elektrisk kraft
i Norge er i all hovedsak basert på vannkraft uten ut-
slipp av CO2. Avgift på elektrisk kraft er dermed ikke
en avgift som priser de eksterne kostnadene forbun-
det med utslipp av CO2. Produksjon av fossil energi
gir derimot utslipp til luft, og virkemidlene bør rettes
direkte mot utslippene. CO2-avgiften og kvotesyste-
met er derfor mer treffsikre virkemidler for å prise
miljøskadelig utslipp av klimagasser.

Etter Grunnloven § 75 bokstav a skal skatter og
avgifter vedtas av Stortinget. Det samme gjelder fri-
tak. Fullmakten til å gi forskrift omfatter kun myn-
dighet til å gi nærmere regler om rekkevidden av av-
giften og avgiftsfritak, dvs. at departementet ikke kan
fravike Stortingets vedtak om at det skal betales uten
uttrykkelig hjemmel. Departementet har dermed ikke
myndighet til å innvilge gasskraftverk avgiftsfritak.
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SPØRSMÅL NR. 1440

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 23. juni 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«De siste dagene har Lotteri- og stiftelsestilsynet

annonsert om fordeling av kr. 396 millioner i kom-
pensasjon for merverdiavgift med søknadsfrist 1. au-
gust 2010. Ordningen er forventet å være så kompli-
sert for de frivillige organisasjonene at det arrangeres
statlige kurs om søknadsprosessen i de seks største
byene. At en helt ny omfattende ordning med stort
omfang av søkere blir iverksatt i fellesferien for for-
eninger basert på frivillighet og dugnad er oppsikts-
vekkende. 

Vil statsråden utsette fristen til f.eks. 1. septem-
ber?»

BEGRUNNELSE:
Jeg vil anmerke overfor departementet at hastig-

heten i denne saken er en belastning for organisasjo-
nene. Departementets pressemelding og regler ble of-
fentliggjort 7. juni 2010. Søknadsfristen er satt til 1.
august 2010.

At en helt ny ordning med et så stort omfang med
så mange nye søkere blir iverksettes midt i fellesfe-
rietiden, skaper betydelig usikkerhet og merarbeid
for svært mange organisasjoner. I tillegg øker faren
for unøyaktigheter og feil i søknadene grunnet knapp
tidsfrist som forverres av fellesferien.

Søknadsfristen er usedvanlig klønete satt. Med
frivillige medarbeidere og små administrasjoner vil
denne saken påvirke avvikling av sommerens ferie.

Departementet bør derfor utsette fristen til for ek-
sempel minimum 1. september 2010. 

Flere organisasjoner melder også om at oppsatte
kurs er fullbooket. Det gjør en kort tidsfrist enda ver-
re. Kapasiteten på informasjonskursene synes derfor
å være feilberegnet.

Med tanke på når kunngjøringen skjedde burde
kursdagene vært lagt til datoer lengre unna enn uken
etter annonsering. Alle foreninger i Norge bor nemlig
ikke i storbyene.

Dessuten har ikke de fleste organisasjonene så
store organisasjoner at dette kan delegeres til fulltids-
ansatte. 

Jeg vil anbefale at det blir satt opp ytterligere
kursdager og at oppgitt telefonnummer er en tilstrek-
kelig supporttjeneste med god kapasitet som kan be-
svare praktiske spørsmål i hele perioden.

Det er trist hvis en slik ordning ikke når ut til alle
deler av frivillighets-Norge grunnet knappe frister og
fulle kurs.

Svar:
Kulturdepartementet har hatt løpende dialog med

frivillig sektor om momskompensasjon for frivillige
organisasjoner. I juni 2009 ble det nedsatt et utvalg
med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komi-
té. Dette utvalget har arbeidet med detaljene i den nye
ordningen.  Departementet har videreført samarbei-
det med frivillig sektor i utarbeidelsen av forskriften
for ordningen. 

Kulturdepartementet sendte ut et høringsnotat
19. februar i år. Forskriften er utarbeidet på bakgrunn
av høringsnotatet og innspill fra frivillig sektor. Det
legges til grunn at ordningen skal være administrativt
håndterbar for frivillig sektor og staten. Det er derfor
utarbeidet en forenklet ordning hvor lokallag som er
tilknyttet et sentralledd kun rapporterer inn ett tall i
2010 - totale driftskostnader. Dette tallet hentes fra
regnskapet.  Etter ønske fra deler av frivillig sektor
kan det også søkes om kompensasjon basert på doku-
menterte momskostnader. 

Forskriften trådte i kraft 7. juni 2010. Bakgrun-
nen for at søknadsfristen er satt til 1. august 2010 er
organisasjonenes ønske om å bruke foregående års
regnskap som grunnlag til søknaden. Søknadsfristen
1. august sikrer at alle organisasjonene som får kom-
pensasjon i 2010 får tildelt midler før utgangen av
året. For å imøtekomme utfordringene med en søk-
nadsfrist 1. august har departementet utsatt fristen for
innsendelse av revisorrapport til 15. september. 

I forbindelse med etableringen av en ny ordning
har Kulturdepartementet lagt til rette for kurs i søk-
nadsprosessen i samarbeid med Lotteri- og stiftelses-
tilsynet og Frivillighet Norge. Så langt har det vært
avholdt tre kurs i Oslo, og kurs i Trondheim og
Tromsø. Kurs i Bergen, Stavanger og Kristiansand
holdes denne uken. I tillegg er det satt opp et ekstra
kurs i Oslo 25. juni grunnet stor pågang til kursene i
Oslo. Det er ingen organisasjoner som har blitt avvist
i byene utenfor Oslo. I Oslo har det vært svært stor
pågang, og en del organisasjoner fikk ikke plass på de
første kursene i Oslo. Disse organisasjonene er ga-
rantert plass på kurs i Oslo den 25. juni. 

Målsettingen med kursene er at flest mulig orga-
nisasjoner skal bli kjent med ordningen, samt legge
til rette for en enhetlig forståelse av denne. Tilbake-
meldingene på kursene har utelukkende vært positi-
ve. 

For de som ikke har anledning til å delta på kurs
er det mulig å henvende seg til Lotteri- og stiftelses-
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tilsynet per telefon eller e-post for hjelp. Lotteri- og
stiftelsestilsynet vil ha bemanning på dette området
hele sommeren. 

Jeg er godt kjent med argumentene og utfordrin-

gene knyttet til valg av søknadsfrist og kan forsikre
om at departementet har tatt forhåndsregler for å si-
kre at flest mulig organisasjoner skal kunne søke i
2010. Dette er også Frivillighet Norge kjent med.

SPØRSMÅL NR. 1441

Innlevert 15. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Besvart 28. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det vises til Sunnmørsposten 15. juni, hvor det

kommer frem at styreleder i Helse Midt-Norge har
sendt en e-post hvor han hevder å ha konferert stats-
råden med strategiplan 2020. Det kommer videre
frem et inntrykk av at statsråden har godkjent plane-
ne, noe som betyr fjerning av fødeavdelinger og
akuttfunksjoner ved en rekke sykehus. 

Kan statsråden redegjøre for hvilke signaler hun
har gitt styrelederen i Helse Midt-Norge, samt videre,
hvorvidt hun mener strategiplan 2020 bør gjennom-
føres uten endringer etter høringen?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til Sunnmørsposten 15. juni, hvor det

kommer frem at styreleder i Helse Midt-Norge har
sendt en e-post hvor han hevder å ha konferert stats-
råden med strategiplan 2020. Det kommer videre
frem et inntrykk av at statsråden har godkjent plane-
ne, noe som betyr fjerning av fødeavdelinger og
akuttfunksjoner ved en rekke sykehus. 

Undertegnede er av den oppfatning at det er lite
hensiktsmessig dersom helseministeren allerede tid-
lig i en høringsfase har gitt uttrykk for at hun håper
strategiplan 2020 blir vedtatt. Dette innebærer at vik-
tige funksjoner som akutt og fødetilbud vil bli fjernet
fra en rekke sykehus. Undertegnede mener dette stil-
ler seg i kontrast til helseministerens tidligere på-
pekninger om at ingen lokalsykehus skal legges ned. 

Det er viktig for den videre prosessen at helsemi-
nisteren klargjør sitt syn. Det bes derfor om en rede-
gjørelse knyttet til dette spørsmålet og hvor heldig

det eventuelt er at statsråden er inne i slike prosesser
før styret behandler saken.

Svar:
Regjeringens politikk er klar. Ingen lokalsykehus

skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye
sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærhe-
ten, som for eksempel i Østfold. Vi må forsette arbei-
det for en bedre oppgavefordeling mellom sykehuse-
ne. Det betyr at enkelte sykehus i fremtiden skal gjøre
andre oppgaver enn i dag. 

Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der
folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle syke-
husene. 

Jeg gir mine styringsbudskap gjennom foretaks-
møter og i de årlige oppdragsdokumentene til de re-
gionale helseforetakene.  Helse Midt-Norge skal i li-
kehet med de andre regionale helseforetakene utar-
beide regionale planer for svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorg innen 1. oktober 2010. Dette skjer i tett
samarbeid med kommunene i regionen. Overfor Hel-
se Midt-Norge RHF har jeg gitt tydelige signaler om
at det ikke er aktuelt å endre eller flytte funksjoner før
alle utredninger er ferdige.

Det er et viktig strategiarbeid Helse Midt-Norge
RHF er inne i. Som eier forutsetter jeg at Helse Midt-
Norge RHF legger en strategi som er i tråd med våre
styringssignaler og i tråd med den nasjonale helsepo-
litikken. 

Jeg følger nøye med på strategiarbeidet i de ulike
regionale helseforetakene og vurderer fortløpende
om det er behov for å gripe inn.
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SPØRSMÅL NR. 1442

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 24. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Hva vil statsråden foreta seg for at Nav etterspør

"Medarbeider med brukererfaring utdanninger" på
fylkesnivå i samsvar med Strategiplan for arbeid og
psykisk helse 2007-2012?»

BEGRUNNELSE:
Medarbeider med brukererfaring utdanninger

(MB). Tiltak i Strategiplan for psykisk helse og ar-
beid 2007 - 2012.

Mette (36) tilbrakte 14 år på lukket avdeling.
Diagnose: schizofreni.  I en alder av 35 ble hun
”tvangsutskrevet” fra sykehuset og begynte på MB-
utdanningen.  I dag er hun i lønnet arbeid som miljø-
arbeider i en bolig for mennesker med tunge, psykis-
ke lidelser.

Katrine (29) våget ikke å bevege seg mer enn 100
meter fra hjemmet sitt.  Hun turte ikke komme på in-
formasjonsmøte om MB-utdanningen, men, søkte
opptak. På inntaksintervjuet kom hun sammen med
sin mor, og orket ikke å sette seg p.g.a. angstsympto-
mer.

I dag, 1 ½ år senere er hun i arbeid som rådgiver for
andre med psykiske lidelser og bidrar i undervisningen. 

70 % av de avsluttede 3 årskull med MB–utdan-
ning på Mølla Kompetansesenter, var helt uten akti-
vitet ved oppstart. I dag er 79 % av disse i forplikten-
de aktivitet. Av alle studenter er 50 % i lønnet arbeid.
MB utdanningen ved Mølla Kompetansesenter er
grundig evaluert av Høyskolen i Buskerud, og det
kan vises til meget gode resultater.

Målgruppen for utdanningen er personer hvor
den psykiske lidelsen har satt seg ”fast” og er utenfor
arbeidslivet. For disse er det deltagelse helt uavhen-
gig av om hvor alvorlig lidelsen er eller hvor lenge en
har vært syk, alder, rusmisbruk eller andre forhold. 

I Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 -
2012 er MB–utdanning nevnt som tiltak 2a.  Nav skal
utarbeide en metodikk som gjør det mulig for fylkene
å etterspørre MB–utdanninger på fylkesnivå. 

Bærum Kommune drev sin egen MB–utdanning
frem til det ble avklart at det var NAV som skulle ha
ansvaret. Siden da har Mølla Kompetanse drevet ut-
danninger i Buskerud.  Ved siden av denne utdannin-
gen finnes det et tiltak til i Hordaland. Etter at NAV
fikk ansvaret er det slik jeg kjenner dette ikke kom-
met flere utdanninger. 

Ved henvendelse til NAV for å informere om
Mølla Kompetansesenter sine tilnærmingsmetoder
møtes institusjonen med taushet. Det er pt. uvisst om

MB-utdanningen i det hele tatt fortsetter etter årets
kull. I lys av de resultater utdanningen oppnår, stiller
jeg meg undrende til hvorfor MB utdanningen kan
synes å ha en så usikker fremtid.

Svar:
Det vises til kongelig resolusjon 18. juni 2010 der

undertegnede har blitt oppnevnt som settestatsråd for
statsråd Hanne Inger Bjurstrøm til å behandle saker
knyttet til Mølla Kompetansesenter. Bakgrunnen er
statsråd Bjurstrøms ektefelle Kåre Hagen er styre-
medlem i Mølla kompetansesenter, og Mølla er en
viktig del av representantens begrunnelse for spørs-
målet.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ingjerd
Schou besvares derfor av meg. (Statsråd Rigmor
Aasrud).

Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv arbeids-
markedspolitikk, og legger til rette for at personer
som faller ut av arbeid eller står utenfor arbeidslivet
får bistand knyttet til overgang til arbeid. Videre er
regjeringen opptatt av innsatsen rettet mot personer
med redusert arbeidsevne med behov for arbeidsret-
tet bistand, herunder personer med psykiske lidelser
eller problemer. Nasjonal strategiplan for arbeid og
psykisk helse (2007-2012) er en viktig del av denne
innsatsen.

Brukermedvirkning og selvhjelp er ett av fem ho-
vedområder i Nasjonal strategiplan for arbeid og psy-
kisk helse (2007-2012). ”Opplæring i brukerkompe-
tanse – kurs med sikte på ansettelse i jobb som med-
arbeider med brukererfaring” er et av tiltakene knyt-
tet til dette området. Opplæringen skal kvalifisere
tidligere brukere av psykisk helsevern, kommunale
tjenester og NAV til arbeid i virksomheter eller orga-
nisasjoner som yter service til personer med psykiske
lidelser. Hensikten er at tjenesteapparatet skal dra
nytte av kompetansen og erfaringen hos personer
som selv har opplevd psykisk sykdom. Denne kom-
petansen skal være et supplement til annen kompe-
tanse som tjenesteapparatet eller den enkelte virk-
somhet har behov for.

I strategiplanen legges det opp til at metodikken
i opplæringen spres som et tilbud til fylker som øn-
sker å prøve ut modellen. I gjennomføringen av tilta-
ket legges det opp til et tett samarbeid mellom ar-
beids- og velferdsforvaltningen, tiltaksarrangør,
kommune, spesialisthelsetjeneste og interesserte ar-
beidsgivere som skal bidra til å sikre relevant opplæ-
ring og overgang til arbeid. 
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Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer om
at erfaringene med tiltaket så langt er tilfredsstillen-
de. Erfaringskonsulentene jobber innenfor ulike fel-
ter der det er behov for deres kompetanse.  Avhengig
av virksomhetens behov, vil imidlertid erfaringskon-
sulenten i noen tilfeller også måtte ha annen formell
kompetanse i tillegg til egen erfaring for å kunne gå
inn i aktuelle stillinger.

Opplæring av medarbeidere med brukererfaring
er et av mange virkemidler i NAVs regi rettet mot å
kvalifisere personer med behov for arbeidsrettet bi-

stand slik at de lettere kan komme i arbeid. Det er
imidlertid den enkelte virksomhet selv som har an-
svar for å ansette personer ut fra behovet på den en-
kelte arbeidsplass. 

Når det gjelder NAVs egne ansatte, så vil behov
og oppgaver på det enkelte kontor ligge til grunn ved
nyrekruttering og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Det er ikke aktuelt å gi etaten spesifikke instrukser
knyttet til kompetanseutvikling eller rekruttering av
ansatte.

SPØRSMÅL NR. 1443

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 24. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Når statsråden nå stopper planlegging og finan-

sieringen av Mossetunnelen, er det da slik at denne
ikke vil bli prioritert?»

BEGRUNNELSE:
Detaljplanleggingen i Moss er for lengst startet

opp. Det er jevnlige møter i planleggingsgruppe hvor
prosjektledelsen fra jernbaneverket har vært til stede.
Det er også foretatt gunnboringer i traseen. På siste
møte, den  1. juni 2010, ble gruppen opplyst pr. tlf. at
arbeidet var stanset opp. Man avventet et klarsignal
på bruken av de forskutterte midlene (25 mill. som
fylkeskommunen og Moss kommune har vedtatt å
forskuttere).  En nærmere avklaring skulle jernbane-
forum Øst få av jernbanedirektøren. Direktøren ville
innkalle fylkesordfører og ordfører i Moss til et møte
i uke 22. I skrivende stund har Jernbaneforum Øst
ikke fått tilbakemelding på dette.

Østfold fylkeskommune v/ Jernbaneforum Øst
mottok brev fra Samferdselsdepartementet datert
20.5.2010 vedrørende - fremdrift i vedtatte jernbane-
investeringer. Her står det:

"Jeg viser til brev fra Østfold fylkeskommune/
Jernbaneforum Øst av 21. april 2010. I brevet tas det
til orde for at det inngås en forskutteringsavtale om
økonomisk bidrag fra Østfold fylkeskommune og
Moss kommune på 25 mill. kroner til detaljplanleg-
ging av jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Kleber-
get (Mossetunnelen).

Samferdselsdepartementet redegjorde for sitt syn
på søknaden om 25 mill, kroner til forskuttering av de-
taljplanlegging av Mossetunnelen i brev til Moss
kommune og Østfold fylkeskommune av 7. august

2009. I forbindelse med at driftssituasjonen for jern-
banen de siste månedene har vist at tilstanden på ek-
sisterende infrastruktur er dagligere enn tidligere an-
tatt, har samferdselsministeren orientert Stortinget om
at behovet for å satse tungt på vedlikehold og fornyel-
se av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved
behandlingen av gjeldende Nasjonal transportplan.
Dette er en erkjennelse departementet må ta på alvor.
Samferdselsdepartementet har derfor i samråd med
Jernbaneverket besluttet å ta en ny gjennomgang av
jernbaneprioriteringene, herunder oppstartstidspunkt
for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal Trans-
portplan 2010-2019. Det anses ikke rasjonelt å starte
detaljplanleggingen av bl.a. Mossetunnelen for dette
er nærmere avklart. Departementet legger opp til å ori-
entere Stortinget nærmere om eventuelle behov for
justeringer i investeringsplanene i forhold til Nasjonal
transportplan i forbindelse med framleggelsen av for-
slag til statsbudsjett for 2011."

Svar:
I 2008 ble det bevilget 5 mill. kr til oppstart av

detaljplanarbeidet for prosjektet. Disse midlene er
brukt til forberedende detaljplanlegging og grunnun-
dersøkelser. Kostnads- overslag for detaljplanarbei-
det ble i 2007 anslått å være ca. 30 mill. kr. Moss
kommune og Østfold fylkeskommune har ønsket å
forskuttere de resterende 25 mill. kr for å ha et byg-
geklart prosjekt. Jernbaneverket har senere signali-
sert at kostnadene til detaljplanlegging blir høyere
enn tidligere anslått. En forutsetning for å sette i gang
detaljplanen/ reguleringsplanen i Moss er at planpro-
sessen fram til vedtatt reguleringsplan kan gjennom-
føres kontinuerlig. Generelt er det ønskelig at detalj-
plan/ reguleringsplan gjennomføres tett opp til selve
gjennomføringen av prosjektet.

Samferdselsdepartementet har redegjort for sitt
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syn på søknaden om 25 mill. kr til forskuttering av
detaljplanlegging av Mossetunnelen i brev til Moss
kommune og Østfold fylkeskommune av 7. august
2009. For et så stort prosjekt som Mossetunnelen
(kostnadsoverslag over 3 mrd. kr) er det ikke priori-
teringen av budsjettmidler til detaljplanleggingen
som er kritisk faktor, men å finne rett tidspunkt for
rasjonell bygging og gjennomføring av totalprosjek-
tet, prioritert opp mot øvrige jernbane- prosjekter i
Nasjonal transportplan 2010-2019.

I forbindelse med driftssituasjonen for jernbanen
i vinter har det vist seg at tilstanden på eksisterende
infrastruktur er dårligere enn tidligere antatt og at be-
hovet for å satse på tungt vedlikehold og fornyelse av

jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved be-
handlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019.
Med bakgrunn i dette har Samferdselsdepartementet
i samråd med Jernbaneverket besluttet å ta en ny
gjennomgang av jernbaneprioriteringene, herunder
oppstarttidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i
Nasjonal transportplan 2010-2019. Det anses ikke ra-
sjonelt å starte planleggingen av bl.a. Mossetunnelen
før dette er nærmere avklart.

Samferdselsdepartementet legger opp til å orien-
tere Stortinget om eventuelle behov for justeringer i
investeringsplanene i forhold til Nasjonal transport-
plan 2010-2019 senest i forbindelse med framleggel-
sen av forslag til statsbudsjett for 2011.

SPØRSMÅL NR. 1444

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 22. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Mener finansministeren det er riktig at drifts-

midler med forventet levetid 20 år skal avskrives
med 4 % saldoavskrivning?»

BEGRUNNELSE:
Bokført verdi vil dersom 4 % saldoavskrivning

fremdeles være 44 % av historisk kost etter 20 år.
Finansministeren har i sin uttalelse til Dokument

8:126 S (2009–2010) skrevet at han er enig i Borgar-
ting lagmannsretts dom i Hydro Aluminium-saken
fra 2008. I brev til Stortinget 26. mai skriver finans-
ministeren at driftsmidlenes antatte levetid var ca. 20
år.

I brev til finanskomiteen og i debatten i Stortinget
14. juni 2010 synes finansministeren å sette likhets-
tegn mellom 20 års levetid og 4 % saldoavskrivning.
Etter 20 år med 4 % avskrivning er bokført verdi
fremdeles 44 % av historisk kost.

Det synes som at finansministeren i sitt svar ikke
har tatt inn over seg hvordan driftsmidler blir skatte-
messig avskrevet. Heller ikke på utfordring fra repre-
sentant Svein Flåtten i Stortinget svarte finansminis-
teren på spørsmålet.

I Finansavisen 16. juni 2010 uttaler statssekretær
Roger Schjerva at:

"Vi har hele tiden vært klar på at disse driftsmid-
lene har en levetid på 20-50 år."

Jeg er kjent med at strømskinnene i elektrolyse-
huset vurderes av lagmannsretten til å ha en levetid
på 50 år, ettersom de er integrert del av bygget.

Men dette er en den eneste delen av anleggets
mange bestanddeler som har en levetid på 50 år, og
statssekretærens uttalelse fremstår som søkt all den
tid statsråden aldri har skrevet noe annet enn 20 år i
sin korrespondanse med Stortinget og har avvist en-
hver klarlegging i Stortingets debatt.

Svar:
Jeg er enig i den vurdering som ble gjort av Bor-

garting lagmannsrett knyttet til det standpunktet som
skattemyndighetene har tatt til klassifisering av
driftsmidler i saldogrupper. Henføring av de aktuelle
driftsmidlene til anleggsgruppen (saldogruppe h) må
anses riktig etter gjeldende rett. 

Spørsmålet om fastsettelsen av det enkelte drifts-
midlets levetid er korrekt sett i forhold til avskriv-
ningssatsen på 4 pst., er fra mitt ståsted en separat
problemstilling. Det er ganske åpenbart at dersom en
ser på det enkelte driftsmiddel, vil en alltid finne le-
vetider som avviker noe fra det den skattemessige av-
skrivningssatsen tilsier. Det er et resultat av at en ut
fra behovet for enkle og operasjonelle regler har valgt
å gruppere driftsmidlene i relativt få saldogrupper
som i gjennomsnitt prøver å treffe faktisk verdifall.
Selv om en i enkelte tilfeller kan argumentere for at
noen driftsmidler har høyere eller lavere økonomisk
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verdifall enn avskrivningssatsen, er ikke nødvendig-
vis konsekvensen at det bør opprettes nye saldogrup-
per. Dette vil i så fall resultere i et stadig mer kompli-
sert og uoversiktlig system, som verken selskapene
eller myndighetene er tjent med. I vårt avskrivnings-
system er det lagt betydelig vekt på å ha få saldogrup-
per. Departementet har for øvrig ikke mottatt infor-
masjon som tyder på at avskrivningssatsen i saldo-
gruppe h er for lav samlet sett.

Når det er sagt, bør man være åpen for å vurdere
om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i gjelden-
de rett dersom det fremkommer dokumentasjon på at
avskrivningssatsene treffer dårlig for store grupper
driftsmidler. I denne saken er det en del som taler for
at flere av de aktuelle driftsmidlene kan ha en levetid
som medfører at gjeldende rett gir en lavere avskriv-
ningssats enn faktisk økonomisk verdifall tilsier.
Hvis levetiden er 20 år, vil en avskrivningssats på 4
pst. være for lav. I dette tilfellet vil i underkant av 10
pst. treffe bedre. Dette er ikke i seg selv tilstrekkelig
til å endre (de skattemessige) avskrivningsreglene.

Om dette gir grunnlag for å endre reglene må veies
opp mot ulemper med et mer komplisert skattesys-
tem. Som eksempel på at avskrivningsreglene ble en-
dret etter en grundig vurdering, viser jeg til tekniske
installasjoner i bygg, hvor Regjeringen foreslo å opp-
rette en ny saldogruppe j for disse driftsmidlene fra
2009 med en avskrivningssats på 10 pst. Bakgrunnen
var dokumentasjon på at slike driftsmidler hadde
høyere økonomisk verdifall enn selve byggene, og at
omfanget av driftsmidlene var såpass stort at dette
forsvarte en ytterligere oppsplitting av saldosyste-
met. 

Finansdepartementet vil vurdere nærmere om det
er tilsvarende tungtveiende hensyn som taler for å
opprette en eller flere saldogrupper for de aktuelle
driftsmidlene som denne saken gjelder, alternativt
om det finnes andre saldogrupper som passer bedre
for disse driftsmidlene. Jeg tar sikte på å legge fram
saken for Stortinget etter at vurderingen er gjennom-
ført, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

SPØRSMÅL NR. 1445

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 25. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva vil justisministeren nå konkret gjøre for å

hindre at uskyldige barn blir tatt med til foreldrenes
hjemland og blir utsatt for bestialske overgrep som
omskjæring?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede er kontaktet av ansatte i helsevese-

net som uttrykker frustrasjon over at de oppdager og
rapporterer omskjæring av barn uten at dette får kon-
sekvenser for barnas foreldre eller foresatte.

Et eksempel er et foreldrepar som hadde tatt med
seg sitt barn til hjemlandet der bestemoren ifølge for-
eldrene hadde fått barnet omskjært. Foreldrene kunne
ikke tiltales eller straffes da det var bestemoren og
ikke foreldrene som hadde fått utført denne grufulle
handlingen. Dette er, ifølge innspill jeg har fått, en
vanlig forklaring som blir benyttet og foreldrene og
andre medansvarlige går fri.

Stortingets nylige innskjerping av avvergings-
plikten i lovverket (Prop.116 L (2009-2010)) vil nå
gjøre det enklere både for helsepersonell og andre å

melde fra når de har mistanke om slike forhold i og
med at denne skal gjelde uten hensyn til taushetsplik-
ten. Stortingets nylige vedtak i sak om skjerping av
straffen for drap, annen grov vold og seksuallov-
brudd (Prop. 97 L (2009-2010)) under forbud mot
kjønnslemlestelse, går det nå tydelig frem at med-
virkning til slike forferdelige handlinger skal straffes
på samme måte som utførelse av handlingen.

Lovhjemler både for å avverge slike bestialske
overgrep samt straffe både de som utfører handlingen
og som medvirker til denne skulle derfor være på
plass.

Det må nå tydeliggjøres at både foreldre og fore-
satte har ansvar for at deres barn ikke blir utsatt for
slike overgrep både hjemme og ved reiser til utlandet.
Det må også foretas helsesjekk av barn der det er mis-
tanke om overgrep. Dette vil også ha en preventiv
virkning da foreldre og foresatte i større grad blir an-
svarliggjort, og vet hvilke konsekvenser eventuelle
overgrep vil få for dem.

Vi går nå igjen mot sommerferie og bekymringen
er stor hos mange for hva som kan skje når enkelte
foreldre tar med barn på "ferie" til hjemlandet.
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Det kreves nå derfor handling fra myndighetene
for å stoppe dette.

Svar:
1. Gjeldende straffebestemmelser som rammer

kjønnslemlestelser
I begrunnelsen for spørsmålet, nevner stortings-

representanten et eksempel der foreldre tar med sitt
barn til opprinnelseslandet, der bestemoren får barnet
omskjært. Som stortingsrepresentanten riktig påpe-
ker, vil foreldrene kunne komme i straffansvar ved
slike handlinger. Etter kjønnslemlestelsesloven § 1
første ledd tredje punktum er medvirkning straffbart.
Foreldre som bidrar til at kjønnslemlestelse skjer,
kan således straffes for medvirkning. Det kan etter
omstendighetene også tenkes at foreldrenes unnlatel-
se av å beskytte barnet mot å bli omskåret av beste-
foreldrene må anses som straffbar medvirkning.

For ordens skyld nevnes også at norske statsbor-
gere eller andre som hører hjemme her, også kan
straffes for kjønnslemlestelse eller medvirkning til
dette, dersom kjønnslemlestelsen eller medvirk-
ningshandlingen er foretatt i utlandet, jf. straffeloven
1902 § 12 nr. 3 bokstav h. Siden kjønnslemlestelser
oftest også vil rammes av straffelovens alminnelige
bestemmelser om legemskrenkelser, vil også slike
handlinger begått av utlendinger i utlandet i utgangs-
punktet kunne straffes etter kjønnslemlestelsesloven,
jf. straffeloven § 12 nr. 4 bokstav a. 

De alminnelige reglene om plikt til å avverge al-
vorlige straffbare handlinger vil også kunne komme
til anvendelse. Kjønnslemlestelsesloven § 2 har en
egen bestemmelse om avvergingsplikt som rammer
yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet,
helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordnin-
ger og trossamfunn, samt forstandere og religiøse le-
dere i trossamfunn. Andre, som for eksempel forel-
dre, er ikke omfattet av denne bestemmelsen, men
har en plikt til å avverge nærmere oppregnede alvor-
lige straffbare handlinger etter straffeloven 1902 §
139. Som stortingsrepresentanten er kjent med, er
denne plikten nylig skjerpet og klargjort, jf. Prop.
116 L (2009–2010) og Innst. 312 L (2009–2010) og
lovvedtak 14. juni 2010. Lovendringene vil bli sank-
sjonert 25. juni 2010 og trer i kraft straks. 

I dag er det et vilkår for avvergingsplikt at man
har pålitelig (sikker) kunnskap om at handlingen er
begått eller er i gjære. Plikten skjerpes nå slik at den
inntreffer allerede hvor det fremstår som mest sann-
synlig at handlingen vil bli begått. I tillegg lovfestes
det at medvirkning rammes. Dette kan for eksempel
være å overtale noen til å ikke melde fra om den
straffbare handlingen. Videre tas det nå inn i lovtek-
sten at taushetsplikt, uansett rettslig grunnlag, må
vike for avvergingsplikten. Dette er kun en presise-
ring av hva som allerede følger av gjeldende rett. Pa-

ragraf 139 utvides dessuten til å oppstille avvergings-
plikt for flere alvorlige straffbare handlinger. Blant
annet utvides plikten til å gjelde flere typer legem-
skrenkelser, da en nå vil ha plikt til å avverge legems-
beskadigelser som faller inn under straffeloven § 229
annet og tredje straffalternativ. Dette omfatter blant
annet legemsbeskadigelser som har til følge en uhel-
bredelig ”Lyde, Feil eller Skade”. Dette må antas å
medføre at en ofte vil ha en plikt til å avverge kjønns-
lemlestelser, siden det regelmessig må antas å være
en overveiende sannsynlighet for at kjønnslemlestel-
sen har slike følger som nevnt ovenfor.

Videre kan jeg nevne at spesiallovgivningen har
tilsvarende plikt, som lov om helsepersonell § 31.
Det er sikker rett at kjønnslemlestelse omfattes av
denne bestemmelsen.  

Både strafferammene og normalstraffene for
kjønnslemlestelser og legemsbeskadigelser etter
straffeloven 1902 § 229 annet og tredje straffalterna-
tiv nå heves, jf. Prop. 97 L (2009–2010) og Innst. 314
L (2009–2010) og Stortingets vedtak 14. juni 2010.
Også disse lovendringene sanksjoneres 25. juni 2010
og trer i kraft straks.

2. Arbeid for hindre kjønnslemlestelser
Politiets forebygging av kjønnslemlestelse skjer i

første rekke ved å sørge for informasjons- og hold-
ningsspredende tiltak innad i politiet og utad mot ak-
tuelle miljøer. Videre har politiet samarbeid med eta-
ter og organisasjoner som kan tenkes å få informa-
sjon om saker med mistanke om planlagt eller utført
kjønnslemlestelse. 

Når det gjelder informasjonsformidling internt i
politiet har det blant annet vært avholdt et nasjonalt
seminar for politiet i 2009 under tittelen ”Vold i nære
relasjoner/æresrelatert vold” som særlig la vekt på
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Temaet har
også vært inkludert i kurs som avholdes for politiets
familievoldskoordinatorer. Disse har ansvar for å vi-
dereformidle informasjon omkring temaet innad i
sine respektive politidistrikt. Videre er temaet inntatt
som eget kapittel i politiets veileder innen vold i nære
relasjoner. Veilederen inneholder blant annet infor-
masjon om fenomenet, aktuelle forebyggende tiltak
samt utreisekontroll i forbindelse med mistanke.  Po-
litidirektoratet har, som ledd i oppfølgingen av tiltak
3 i Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestel-
se, utarbeidet retningslinjer for å nekte utstedelse el-
ler inndra pass og reisebevis ved mistanke om utreise
for å utføre kjønnslemlestelse. Videre informerer Po-
litiets utlendingsenhet (PU) alle asylsøkere fra be-
stemte områder om norsk lov og forbudet mot
kjønnslemlestelse. Som ledd i dette arbeidet må sø-
kerne signere på at de har forstått informasjonen de er
gitt.

Politiet er i stor utstrekning avhengig av tips fra
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utenforstående aktører for å avdekke kjønnslemles-
telse. Som nevnt ovenfor under punkt 1 er det en rek-
ke etater og organisasjoner som har en straffesank-
sjonert anmeldelses- og avvergeplikt overfor kjønns-
lemlestelse, jf. lov om forbud mot kjønnslemlestelse
§ 2. I tillegg vil en rekke aktører som helsevesen, sko-
le, barnehage og politi ha meldeplikt til barnevernet
ved mistanke om overgrep mot barn. Samarbeid mel-
lom politiet og disse aktørene er derfor sentralt for
både å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse. 

Helsemyndighetene står i en særstilling når det
gjelder å oppdage kjønnslemlestelse og evt. melde
bekymring til barnevernet dersom de frykter at slikt

har skjedd. Politiet har et godt samarbeid med både
helsemyndigheter og barnevern i slike saker. Hvilket
samarbeid og omfanget av samarbeidet, for eksempel
rundt en medisinsk undersøkelse, vil avhenge blant
annet av hvilken aktør som først mottar melding og
hva som er foretatt av undersøkelser før politiet får
melding.

Politiets rolle i forhold til skoler og barnehager
vil i første rekke være å sørge for at det blir gitt infor-
masjon omkring fenomenet, anmeldelses- og avver-
geplikten samt utstrekningen av meldeplikten til bar-
nevernet.

SPØRSMÅL NR. 1446

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 23. juni 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«I dag er det et tvilsomt ettårsjubileum for nyhe-

ten om et lovutvalg som skulle forenkle hverdagen
for SMB. Tiltaket ble lansert som ”det største foren-
klingstiltaket som retter seg mot næringslivet”, (ved
siden av Altinn) av daværende næringsminister. Etter
tolv måneder venter næringslivet fortsatt på at utval-
get skal bli nedsatt. 

Står dette løftet ved lag, og når kan tusenvis av
små og mellomstore bedrifter regne med at arbeidet
settes i gang?»

BEGRUNNELSE:
I juni 2009 pekte daværende næringsminister på

at

”...myndighetene i dag stiller samme krav til be-
drifter om aksjekapital, regnskap og revisjon uavhen-
gig av tallet på ansatte.”

Hun lovet også at Regjeringen ville sette ned et
lovutvalg som skal se nærmere på hvordan forenklin-
ger i lovverket kan gjennomføres. Innspill fra Revi-
sorforeningen, arbeidet i EU og andre land skulle
danne bakgrunnen for dette lovutvalget.

Og mindre enn fire måneder senere skriver de
rødgrønne i Soria Moria II at man vil gjennomføre
forenklinger for næringslivet, spesielt rettet mot små
og mellomstore bedrifter, herunder se på endringer i
blant annet regnskapsloven og aksjeloven.

Fortsatt bruker norske bedrifter hvert år 54 mrd
kroner på rapportering pålagt av det offentlige. Re-
gjeringen har ikke greid å redusere forpliktelsene
med mer enn 0,5 prosent de siste tre årene, og initia-
tiv til regelendringer er helt sentralt for å kunne opp-
nå resultater. Regjeringspartiene stemte også imot et
forslag fra Venstre om å etablere et Regelråd i Norge.

Et slikt råd ville ha bidratt til å redusere de kost-
nadene som blir påført av nye regler som vedtas. Re-
gjeringen har heller ikke benyttet seg av det virke-
middelet som består i å sette et konkret mål for arbei-
det med regelforenkling.

På denne bakgrunn ønsker jeg å få vite om Regje-
ringen i det minste har tenkt å følge opp det ett år
gamle løftet.

Svar:
I tråd med Soria Moria II-erklæringen har regje-

ringen den siste tiden arbeidet med spørsmålet om
hvordan man mest mulig effektivt skal gjennomgå
aksje- og regnskapslovgivningen for å få til forenk-
linger for SMB. Formålet med et slikt arbeid er å få
konkrete forslag til hvordan rammevilkårene kan for-
enkles og bedres, samtidig som viktige samfunnshen-
syn ivaretas. 

Når det gjelder aksjeloven er de nødvendige av-
klaringer for dette arbeidet nå gjort, og det konkrete
arbeidet settes nå i gang. For at denne gjennomgan-
gen skal være mest mulig effektiv, skal det gjøres en
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såkalt enpersonsutredning. Det har vært vurdert om
arbeidet heller burde legges til et utvalg. En enper-
sonsutredning med et avgrenset mandat gjør det
imidlertid mulig å få lovendringer på plass raskere
enn hvis man satser på et utvalg med et omfattende

mandat. Det er lagt opp til at utrederen får frist til 31.
desember 2010.

Endringer som følge av utredningen og de påføl-
gende politiske vurderinger vil bli gjennomført så
raskt det praktisk lar seg gjøre.

SPØRSMÅL NR. 1447

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn
Besvart 24. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Pasienter har i dag mulighet til å få fornyet vur-

dering, og noen innhenter dette også på egen hånd. I
enkelte tilfeller kan slik vurdering komme til motsatt
konklusjon av den opprinnelige eller den kan være i
motstrid til tidligere uttalelser.

Hvilke muligheter har pasienter og pårørende i
dag til å få slettet journalnotat og spesialistuttalelser
som står i direkte motstrid til uttalelser fra andre spe-
sialister og vil statsråden eventuelt sikre at slik mu-
lighet finnes i fremtiden?»

BEGRUNNELSE:
Pasienter har i dag mulighet til å få fornyet vur-

dering, og noen innhenter dette på egen hånd. I enkel-
te tilfeller kan slik vurdering komme til motsatt kon-
klusjon av den opprinnelige eller den kan være i mot-
strid til tidligere uttalelser. Flere pasienter opplever
imidlertid at det kan være vilkårlig hvilken konklu-
sjon som legges til grunn av det øvrige hjelpeapparat
og at dette kan være av vesentlig betydning for hvil-
ken hjelp og bistand pasienten får. 

Jeg viser til debatten om "Bedre rettsikkerhet for
pasienter" i Stortinget 15 dm. hvor jeg i mitt innlegg
trakk frem en gutt som angivelig ble hjerneskadd un-
der en operasjon. Foreldrene i denne saken sliter med
en spesialist uttalelse som går på at barnet hadde ska-
den før operasjonen. Denne uttalelsen brukes i mot
dem i forbindelse med guttens bistandsbehov, til
tross for at foreldrene har flere andre sakkyndige ut-
talelser om guttens tilstand både før og etter opera-
sjonen som peker i motsatt retning. Foreldrene øn-
sker at denne aktuelle spesialist uttalelsen kan kjen-
nes død og maktesløs og spørsmålet er om det finnes
muligheter til det eller om statsråden vil sikre at slike
muligheter kan finnes i fremtiden.

Svar:
Helselovgivningen inneholder bestemmelser om

retting og sletting av pasientjournal. Dette er viktige
regler både med tanke på at pasientene skal sikres
forsvarlig helsehjelp og ut fra personvernhensyn.

Etter pasientrettighetsloven § 5-2 kan pasienten
eller den som opplysningene gjelder, kreve at opplys-
ningene i journalen rettes eller slettes etter reglene i
helsepersonelloven § 42 til § 44.

Helsepersonelloven § 42 gjelder retting av jour-
nal, § 43 gjelder sletting av journalopplysninger,
mens § 44 gjelder journal på feil person.

Helsepersonelloven § 42 første ledd lyder:

”Helsepersonell som nevnt i § 39 skal etter krav
fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, rette
feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger
eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at jour-
nalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføy-
es i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysnin-
ger eller utsagn slettes.”

Helsepersonelloven § 43 første ledd lyder:

”Etter krav fra den journalopplysningene gjelder,
eller av eget tiltak, skal helsepersonell som nevnt i §
39 slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom
dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke stri-
der mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivlo-
ven §§ 9 eller 18 og: 

1. opplysningene er feilaktige eller misvisende og
føles belastende for den de gjelder eller 

2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å
gi pasienten helsehjelp.” 

Både § 42 og § 43 inneholder dessuten prosessu-
elle regler. Dersom krav om retting/sletting avslås,
skal kravet om retting/sletting og begrunnelse for av-
slaget nedtegnes i journalen. Avslag på krav om ret-
ting/sletting kan påklages til Helsetilsynet i fylket.
Det skal innhentes uttalelse fra Datatilsynet. Dersom
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Helsetilsynet i fylket mener at sletting kan være i
strid med arkivloven §§ 9 eller 18, skal det også inn-
hentes uttalelse fra Riksarkivaren. Etter arkivloven §
9 kan ikke arkivmateriale ”rettast på ein slik måte at
tidlegare urette eller ufullstendige opplysningar vert
sletta, dersom desse har hatt noko å seia for saksføre-
buinga, vedtak eller anna som etter føremålet med
denne lova bør kunna dokumenterast”. Arkivloven §
18 gjelder særskilt verneverdige arkiv.

Ved avslag på krav om retting/sletting skal pasi-
enten orienteres om klageadgangen, jf. pasientjour-
nalforskriften § 13.

Etter pasientjournalforskriften § 13 er det den
journalansvarlige som skal fatte beslutning om ret-
ting og sletting av journalopplysninger i helseinstitu-
sjoner. Avgjørelsen skal, der det er praktisk mulig,
tas i samråd med det helsepersonell som har gjort
nedtegnelsen i journalen. 

Helseregisterloven har regler om retting og slet-
ting av helseopplysninger i helseregistre. For be-
handlingsrettede helseregistre, slik som pasientjour-
naler, gjelder helsepersonellovens regler om retting
og sletting, men enkelte av bestemmelsene i helsere-
gisterloven § 26 kommer til anvendelse i tillegg. Det-
te gjelder en bestemmelse om at den databehand-
lingsansvarlige om mulig skal sørge for at feilen ikke
får betydning for den registrerte dersom det er be-
handlet helseopplysninger som er uriktige, ufullsten-
dige eller som det ikke er adgang til å behandle. Vi-
dere skal den databehandlingsansvarlige varsle mot-
takere av utleverte opplysninger dersom de uriktige
eller ufullstendige helseopplysningene er blitt utle-
vert. 

Det eksisterende regelverket åpner altså for ret-

ting og sletting av journalopplysninger. Det må i det
enkelte tilfelle vurderes om vilkårene er til stede. I til-
feller hvor helsepersonell vurderer diagnose, årsaks-
sammenheng eller andre forhold annerledes enn an-
net helsepersonell tidligere har gjort, vil det ikke all-
tid være åpenbart at den ene vurderingen er uriktig og
den andre riktig. Det må foretas en konkret vurdering
av om vilkårene for retting eller sletting er oppfylt.
Ved retting må det også vurderes hvordan rettingen
mest hensiktsmessig kan skje. I noen tilfeller vil det
for eksempel kunne være mest informativt med en
tilføyelse om den nye vurderingen, slik at den tidlige-
re vurderingen også fremgår. Dette vil også kunne
være av betydning som dokumentasjon i forbindelse
med den helsehjelp som er gitt på grunnlag av den
opprinnelige vurderingen. Pasientjournalen skal først
og fremst være et redskap for å sikre at pasienten får
forsvarlig helsehjelp, men har også andre funksjoner.
Journalen vil blant annet være av stor bevismessig
betydning i forbindelse med eventuelle tilsynssaker
eller saker om erstatning for feilbehandling eller lig-
nende.

Det er av vesentlig betydning for å gi pasienten
forsvarlig hjelp at pasientjournalen gir helsepersonell
som skal yte helsehjelp, og andre som får tilgang til
journalen, et mest mulig korrekt bilde av pasientens
tilstand, hvilken helsehjelp som er gitt m.m. Som det
fremgår ovenfor, er det mulig å få rettet eller slettet
feilaktige eller misvisende journalopplysninger, og
mulighet til å påklage avslag inn for Helsetilsynet i
fylket. Det nevnes også at pasient- og brukerombudet
i fylket vil kunne bistå pasienter og pårørende, også i
spørsmål som gjelder retting eller sletting av journal-
opplysninger.

SPØRSMÅL NR. 1448

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 5. juli 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Statsråden har gitt signaler om at han vil ha

kunnskap om årsaken og omfanget av ulykken i Me-
xico-gulfen før det skjer tildeling i 21. konsesjons-
runde. Ulykken er utvilsomt svært alvorlig. Det er en
enorm arbeidsoppgave finne årsakene til ulykken og
hvordan man kunne hindret omfanget av ulykken og
miljøødeleggelsene. 

Innebærer statsrådens utsagn at hele 21. runde
blir utsatt inntil amerikanerne har konklusjonene kla-

re, og hvilken fremdrift legger statsråden til grunn
inntil videre?»

Svar:
Petroleumstilsynet har uttalt at sikkerhetssitua-

sjonen på norsk sokkel er god og risikoutviklingen de
senere år har vært positiv. Petroleumstilsynet har
myndighetsansvaret for teknisk og operasjonell sik-
kerhet – herunder beredskap – og arbeidsmiljø. 

Ulykken i Mexico-gulfen er tragisk. Elleve per-
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soner omkom og den påfølgende utblåsningen er
ennå ikke stanset. Norge har som politikk å lære fra
andre land, og ulykken i Mexico-gulfen er intet unn-
tak. Det er en stor og viktig oppgave å finne frem til
årsaks- og hendelsesforløpet i denne ulykken. Det er
all grunn til å tro at jo mer tid som går, jo mer infor-
masjon og kunnskap kommer ut om ulykken. 21.
konsesjonsrunde vil bli gjennomført i lys av det vi nå
opplever i Mexico-gulfen. Tildelinger i 21. konse-
sjonsrunde vil ikke skje før vi har økt kunnskap om
ulykken. Det er ikke aktuelt å tillate boring på even-
tuelle nye tillatelser på dypt vann før vi har god
kjennskap til hva som har skjedd på og med Deepwa-
ter Horizon. 

Petroleumsvirksomheten har skapt store verdier

for det norske samfunnet. God og regelmessig til-
gang på leteareal er nødvendig for å sikre videre ak-
tivitet på norsk sokkel og for å påvise de uoppdagede
ressursene. 

Regjeringen fører en forutsigbar tildelingspoli-
tikk for å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå. En fak-
tabasert, forutsigbar konsesjonspolitikk er et hovede-
lement i vår petroleumspolitikk. Dette har jeg lagt til
grunn når jeg startet opp 21. konsesjonsrunde høsten
2009. Allerede i oppstartfasen signaliserte jeg at en
tidsplan som la opp til utlysning før sommeren 2010,
og tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011. 

Som kjent ble 21. konsesjonsrunde utlyst 23. juni
2010. Søknadsfristen er satt til 3. november 2010.

SPØRSMÅL NR. 1449

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen
Besvart 25. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden bidra til å sikre Det nasjonale al-

dershjem for sjømenn tilgang til midler via Husban-
ken til tross for at Vestfolds kvote er fylt opp?»

BEGRUNNELSE:
Jeg viser til mitt spørsmål 842 om hvordan enkel-

te fylker nå står i en situasjon hvor husbankens kvote
for bygging av omsorgsplasser er brukt opp. Statsrå-
den meddelte at en skulle vurdere endringer i det en-
kelte statsbudsjett. Fra før er det kjent at flere fylker
ikke har brukt opp sine kvoter og at det har ført til
endring gjennom revidert nasjonalbudsjett. 

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern
har i mange år arbeidet for å sikre finansiering av ut-
bygging fordi dagens lokaliteter ikke samsvarer med
de krav Arbeidstilsynet setter i forhold til ansatte, ei
heller det en kan forvente som beboer av slike tilbud. 

Det har tidligere vært dialog med departementet
som resulterte i at DNAS skulle samarbeide med
kommunen for å søke om tildeling av midler til pro-
sjektet via ordningen med Husbanken, fordi det ikke
fantes særlige midler til å sikre dette nasjonale tilbu-
det. 

Når så dette blir gjort, er også denne muligheten
sperret for den ideelle stiftelsen, fordi Vestfolds kvo-
te er oppbrukt. 

Dette skaper en vanskelig situasjon for DNAS,

Larvik kommune og ikke minst beboere og ansatte
ved DNAS.

Det er nå kun en avklaring vedr. Husbank/inves-
teringstilskuddet som mangler for fullfinansiering av
ombyggingsprosjektet ved sykehjemmet.

Prosjektering er utført, anbud er innhentet og
plan for midlertidig drift av sykehjemmet i byggepe-
rioden er utarbeidet.

Det som nå gjør situasjonen vanskelig er at byg-
gestartsdato ikke kan fastsettes pga. den manglende
avklaring vedrørende Husbank/investeringstilskud-
det (ca. 10mill Kr.) 

Avklaring på byggestartsdato er viktig med hen-
syn til en ryddig prosess for:

– Oppsigelser/omplassering av personell ifb. med
midlertidig/redusert driftsform i byggeperiode og
etter ombygging

– Imøtekommelse av pålegg fra Arbeidstilsynet
(det er nå gitt en utsettelse på dette, basert på ut-
settelsessøknad fra DNAS med antatt ombyg-
gingsoppstart 1. Aug. 2010.) 

– Varsel og omplasseringsorganisering av beboere
i omsorgsleiligheter. (Noen av omsorgsleilighe-
tene vil bli benyttet til sykehjemsrom i ombyg-
gingsperioden).

Det særskilte ved DNAS er at rekrutteringen til
botilbudet skjer fra hele landet. Nesten 70 prosent av
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de som bor på DNAS er fra andre kommuner enn
vertskommunen. Det kan være et argument for å gjø-
re det mulig for denne aktøren å få tilgang til midler
gjennom Husbankens ordning. 

Jeg håper statsråden vil medvirke til at DNAS
slipper å stenge ned og at en gjennom å finne en god
og praktisk løsning, bidrar til å opprettholde dette
viktige nasjonale tilbudet. Av hensyn til de offentlige
påleggene mot DNAS er tidsperspektivet helt avgjø-
rende.

Svar:
Regjeringen har opprettet en egen tilskuddsord-

ning for å stimulere kommunene til å fornye og øke
tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for
mennesker med behov for heldøgns helse- og sosial-
tjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose el-
ler funksjonshemming. 

Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sy-
kehjemsplasser skal gi tilsagn til 12 000 nye hel-
døgns omsorgsplasser i perioden 2008 – 2015. De 12
000 enhetene er fordelt på hvert fylke etter en egen
fordelingsnøkkel. Tilskuddsordningen forvaltes av
Husbanken i samarbeid med fylkesmennene. Hus-
banken behandler søknader og fatter de endelige ved-
tak om tilsagn innenfor de rammer som Storting og
regjering har lagt for ordningen. 

Innenfor de 12 000 enhetene skal det foretas en
prioritering av hvilke kommuner som kan motta til-
skudd, slik at de med størst behov får anledning til å
bedre sitt tilbud. Kommunene må da også prioritere
hvilke prosjekter de ønsker å søke om tilskudd til, før
fylkesmennene gjør sin vurdering av søknadene etter

en totalvurdering av behov i hvert sitt fylke. Det er
altså nødvendig med en prioritering hos både kom-
munene og fylkesmennene innenfor de rammer som
er lagt til grunn for ordningen, før endelig behandling
i Husbanken.

Etter det jeg har forstått, har Larvik kommune
fått innvilget tilsagn knyttet til to søknader på hen-
holdsvis 7 enheter i 2008 og 6 enheter i 2009. Larvik
kommune har for tiden også ytterligere en søknad til
behandling. Ingen av disse tilsagnene eller søknade-
ne er imidlertid knyttet til Det nasjonale aldershjem
for sjømenn (DNAS).  

I tillegg til dette har Larvik kommune i januar
2009 søkt Helse- og omsorgsdepartementet om sær-
lige midler fra staten til både rehabilitering og drift av
DNAS. 

I departementets svar til Larvik kommune frem-
går det at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har
egne midler som kan nyttes til investeringer og drift
når det gjelder sykehjem og omsorgsboliger. I brevet
ble det samtidig henvist til tilskuddsordningen for
heldøgns omsorgsplasser og kommunens mulighet til
å søke om midler fra denne. 

Det nasjonale aldershjem for sjømenn er omtalt i
Budsjettinnst. 11 S (2009- 2010), der komiteen viser
til det unike tilbudet som eksisterer ved Sjømanns-
hjemmet i Larvik. Stortinget har imidlertid ikke be-
vilget særskilte midler til investeringer eller drift av
hjemmet. 

Regjeringen følger søknadsinngangen til tilskud-
det nøye, og gjør en løpende vurdering av rammen
som er gitt for ordningen og innfasingen av denne.

SPØRSMÅL NR. 1450

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Åshild Karoline Haugland
Besvart 23. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt å avholde

folkeavstemning i 2011 om fylkessammenslutning
med Vest-Agder. Flere kommuner i Aust-Agder, der-
iblant Iveland, Evje og Hornnes og Lillesand har ved-
tatt i sine respektive kommunestyrer at de vil søke
overgang til Vest-Agder dersom det ikke blir fylkes-
sammenslutning. 

Vil regjeringa innvilge en slik søknad?»

BEGRUNNELSE:
I debatten om en eventuell fylkessammenslut-

ning av Aust-Agder og Vest-Agder er det mange uav-
klarte spørsmål. Deriblant er det noe usikkerhet knyt-
ta til hva som skjer hvis fylkene ikke velger å slå seg
sammen. Flere kommuner har vedtatt å søke over-
gang til Vest-Agder dersom fylkessammenslutning
ikke blir vedtatt. Det er ønskelig med en avklaring på
om Statsråden vil innvilge slike søknader. Konse-
kvensen av å innvilge søknader om overgang til
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Vest-Agder er store for Aust-Agder, som i utgangs-
punktet er et lite fylke. Dette spørsmålet er viktig å få
avklart før folkeavstemmingen. Fremskrittspartiet
ønsker å redusere omfanget av offentlig sektor, og
mener at det i et lite land med 4,9 mill. innbyggere er
nok med to forvaltningsnivåer – kommune og stat.
FrP ønsker derfor primært å nedlegge fylkene, og
derved fjerne en byrde fra skattebetalernes skuldre.
Da hadde heller ikke fylkessammenslutning mellom
Aust-Agder og Vest-Agder vært noen problemstil-
ling.

Svar:
Jeg ønsker ikke å forskuttere behandlingen av

eventuelle søknader fra flere kommuner i Aust-Ag-
der om overgang til Vest-Agder dersom det ikke blir
fylkessammenslutning nå. Eventuelle søknader vil
bli grundig vurdert, med øye for hva som gagner både
kommunene og fylkene best. 

Selve prosessen knyttet til å vurdere eventuelle
søknader fra flere kommuner i Aust-Agder om over-
gang til Vest-Agder dersom det ikke blir fylkessam-
menslutning, må ses i sammenheng med hvor stor
innvirkning en endring kan ha på mandatfordelingen
til Stortinget mellom fylkene. 

Inndelingsloven setter rammer for hvordan saker
om sammenslåing, deling og grensejustering av fyl-
ker skal behandles. I følge inndelingsloven er det
Stortinget som skal avgjøre saker om deling av fylker
og saker om endring av fylkesgrense når mandatfor-
delingen til Stortinget kan bli endret. Dersom det
samlede innbyggertallet i kommunene som eventuelt
søker overgang er så høyt at det vil kunne medføre
endring av mandatfordelingen, vil jeg derfor legge
saken fram for Stortinget til beslutning.

SPØRSMÅL NR. 1451

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Besvart 24. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Mener statsråden at dagens regler, herunder de-

finisjonen av sommerby, er tilfredsstillende, eller vil
statsråden vurdere andre måter å regulere søndags-
handelen på, for eksempel gjennom å la kommunene
selv få gi dispensasjoner?»

BEGRUNNELSE:
I følge Helligdagslovens paragraf fem, syvende

ledd, kan Fylkesmannen etter søknad gi dispensasjon
til å holde søndagsåpent der det foreligger særlige
grunner. I Porsgrunns Dagblad 10.06.10 kan vi lese
at "for å få lov til å ha søndagsåpne butikker om som-
meren må byen være definert som en sommerby".
Kriteriet for å få en slik status er at handelsstanden
kan dokumentere at hoveddelen av omsetningen
foregår i sommermånedene. Langesund i Bamble og
Brevik i Porsgrunn er begge attraktive destinasjoner
på sommeren, og har stor lokal aktivitet. Allikevel
defineres de ikke som sommerbyer, og mange i han-
delsstanden er frustrert over at de ikke får lov til å
holde søndagsåpent i sommermånedene.

Svar:
Spørsmålet om regulering av åpningstider berø-

rer både familier og forbrukere, ansatte i varehande-
len og næringsdrivende. Som hovedregel skal faste
utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde
stengt på helligdager. For å sikre forbrukerne tilgang
til varer det er særlige grunner for å tillate, er det en
rekke unntak fra hovedregelen, jf. lov 24. februar
1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred m.v.
(helligdagsloven) § 5 annet ledd og tredje ledd. 

Utsalgssteder på områder som etter vedtak av
Fylkesmannen regnes som typisk turiststed, er unn-
tatt fra påbudet om å holde stengt på helligdager, jf.
helligdagsloven § 5 annet ledd nr. 4. Representanten
Røe Isaksen viser i sin begrunnelse til en artikkel i
Porsgrunn Dagblad 10. juni 2010. For byene som
nevnes i artikkelen, er det fastsatt forskrift, se for ek-
sempel forskrift 9. juni 1999 nr. 615 om Ula, Kjer-
ringvik, Nevlunghavn, Helgeroa og Stavern som ty-
pisk turiststed og forskrift 26. mai 2000 nr. 525 om
typisk turiststed, Kragerø kommune. Fylkesmannen
kan avgrense unntaket til bestemte perioder av året,
og det er gjort her. 
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Etter helligdagsloven § 5 sjette ledd kan Fylkes-
mannen etter søknad fra kommunen ved forskrift be-
stemme at et område skal regnes som typisk turist-
sted. Som typisk turiststed kan bare regnes område
der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer
til turister. Ut over dette beror det på Fylkesmannens
frie skjønn om kommunens ønske om fastsettelse av
forskrift skal imøtekommes. Fylkesmannens vedtak
kan ikke påklages til departementet. Hvorvidt salget
i Langesund og Brevik i hovedsak skjer til turister om
sommeren, vil det være opp til Fylkesmannen å vur-
dere etter søknad fra kommunen. Jeg ser ikke noe
grunnlag for å endre på dagens regler med bakgrunn
i den aktuelle saken.

Jeg finner også grunn til å nevne at åpningstids-
bestemmelsene i helligdagsloven har vært oppe til

debatt i Stortinget både i 2008 og i 2009. I et repre-
sentantforslag (Dokument nr. 8:43 fra 2006–2007)
fra tre stortingsrepresentanter fra KrF ble det foreslått
at Stortinget skulle be regjeringen gjennom forskrift
hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov
om helligdager og helligdagsfred. I et representant-
forslag (Dokument 8:125 fra 2007–2008) fra tre stor-
tingsrepresentanter fra FrP ble det foreslått å avvikle
åpningstidsbestemmelsene. LO ved Handel og kon-
tor (HK) har dessuten vært opptatt av å beholde søn-
dagen som en annerledes dag, hvor butikkene som
hovedregel holder stengt. Slik jeg ser det, er det ikke
aktuelt å lempe på åpningstidsbestemmelsene, for ek-
sempel gjennom å la kommunene selv få gi dispensa-
sjoner.

SPØRSMÅL NR. 1452

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Åshild Karoline Haugland
Besvart 23. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Aust-Agder har i dag 4 stortingsrepresentanter,

mens Vest-Agder har 6. Fylkestinget i Aust-Agder
har vedtatt å avholde folkeavstemning i 2011 om fyl-
kessammenslutning med Vest-Agder, og flere kom-
muner i fylket har vedtatt å søke overgang til Vest-
Agder dersom det ikke blir fylkessammenslutning.

Hvor mange stortingsrepresentanter vil Aust-Ag-
der og Vest-Agder få som felles valgkrets dersom det
blir sammenslutning, og hvor mange representanter
vil hvert fylke få dersom kommunene som har signa-
lisert dette melder overgang?»

BEGRUNNELSE:
Flere kommuner i Aust-Agder, deriblant Iveland,

Evje og Hornnes og Lillesand, har vedtatt i sine re-
spektive kommunestyrer at de vil søke overgang til
Vest-Agder dersom det ikke blir fylkessammenslut-
ning. Disse tre kommunene har til sammen 14 116
innbyggere, av totalt 109 000 i fylket. Aust-Agder
hadde 19 872 stemmeberettigede per stortingsrepre-
sentant ved valget i 2009. 

Noen fylker har langt færre stemmeberettigede
per stortingsrepresentant enn Aust-Agder, blant an-
net Finnmark som bare hadde 10 537 stemmeberetti-
gede per stortingsrepresentant ved forrige valg. Dette
er urettferdig, og har fått konsekvenser ved flere stor-

tingsvalg, blant annet i 2005 da Fremskrittspartiet, H,
KrF og V fikk 22 000 flere stemmer enn de rødgrøn-
ne. De ikke-sosialistiske partiene fikk også flere
stemmer ved valget i 2009. Fremskrittspartiet vil at
alle stemmer skal telle likt ved stortingsvalg, enten
man bor Oslo, Arendal, Kristiansand eller Alta.

Svar:
Mandatfordelingen ved valg til Stortinget regule-

res av Grunnloven og valgloven. 
Etter Grunnloven § 57 skal landet ved valg til

Stortinget deles inn i 19 valgkretser. Valgkretsene til-
svarer dagens fylker. Dette fremgår imidlertid ikke
av Grunnloven direkte. Grunnloven bestemmer i § 57
siste ledd at inndelingen i valgdistrikter og fordelin-
gen av antall stortingsrepresentanter i hvert valgdis-
trikt fastsettes i lov. Det fremgår av valgloven § 11-1
at fylkene skal utgjøre hvert sitt valgdistrikt. 

Gjeldende fylkesinndeling har ved valg til Stor-
tinget betydning på følgende måte:

1) Den er sammenfallende med dagens valgkret-
sinndeling til stortingsvalg. 

2) Det skal velges 150 representanter til Stortinget
som distriktsrepresentanter. Bestemmelser om
dette finnes i Grunnloven. 
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3) Antallet som velges fra hver valgkrets beregnes
av departementet hvert åttende år ut fra en poeng-
beregning der det tas hensyn til innbyggertallet i
den enkelte valgkrets og valgkretsens geografis-
ke størrelse. Beregningsmetoden er regulert i
Grunnloven. Gjeldende mandatfordeling ble fast-
satt av departementet 25.5.2004 med virkning for
valgene i 2005 og 2009.

4) Det skal velges en representant som utjevnings-
mandat i hver av de 19 valgkretsene. Bestemmel-
se om dette finnes i Grunnloven § 57.

Valgkretsinndelingens betydning for stortingsvalget 
i 2013

En eventuell endring i Grunnloven kan tidligst
skje etter valget i 2013, med virkning fra stortings-
valget i 2017. Det er imidlertid ikke fastsatt bestem-
melser i Grunnloven om hvilke grenser eller størrelse
den enkelte valgkrets skal ha. Valgdistriktets grense
er regulert i valgloven § 11-1 som sier at hvert fylke
utgjør et valgdistrikt.

I tillegg til at det ved stortingsvalget i 2013 må
holdes fast ved 19 valgkretser, kan det med virkning
for valget i 2013 heller ikke gjøres endringer i at det
fra hver valgkrets velges ett utjevningsmandat og at
det skal velges 150 distriktsmandater totalt fra valg-
kretsene. 

Departementet skal etter Grunnloven foreta nye
beregninger av mandatfordelingen på hver enkelt
krets hvert åttende år. Våren 2012 vil det bli foretatt
en ny beregning som vil gjelde fra stortingsvalget i
2013. Det er ikke mulig å si noe om resultatet av den-
ne beregningen nå, siden det er folketallet pr.
1.1.2012 som skal legges til grunn. Beregningsmeto-
den kan ikke endres med virkning for stortingsvalget
i 2013.

Vurderinger som ligger til grunn for dagens valgord-
ning 

Valgordningen ved stortingsvalg ble gjennom-
gått av Valglovutvalget i NOU 2001: 3. Utvalgets
forslag ble fulgt opp av departementet i Ot.prp. nr. 45
(2001-2002) og fikk tilslutning i Stortinget, jf. Innst.
O. nr. 102 (2002-2003) og Innst. S. nr. 209 (2002-
2003).  

Valglovutvalget valgte å legge gjeldende 19 fyl-
ker til grunn ved inndelingen. Det samme gjorde man
i Stortinget ved behandlingen av den nye valgloven.
Kretsinndelingen har lange historiske tradisjoner. Jeg
mener det nå ikke er grunnlag for å gjøre endringer i
dagens ordning.

Valgordningen ved eventuell sammenslåing av Ag-
der-fylkene

Som nevnt ovenfor må en ved valget i 2013 opp-
rettholde landets 19 valgkretser, siden endring krever
grunnlovsendring. Tilsvarende gjelder regelen om at
hvert fylke skal ha ett utjevningsmandat. Beregnings-
metode for mandatfordeling på fylkene kan heller
ikke endres med virkning for stortingsvalget i 2013.

Dette betyr at Agder-fylkene ved stortingsvalget
i 2013, uavhengig av en sammenslåing, vil utgjøre to
valgkretser. En eventuell endring i Grunnloven kan
tidligst skje etter valget i 2013, med virkning fra stor-
tingsvalget i 2017. 

Etter min vurdering bør de prinsippene som lig-
ger i gjeldende valgordning opprettholdes også etter
stortingsvalget i 2013. Det kan slik jeg ser det være
uheldig å legge opp til en særordning hvor et nytt Ag-
der spesialbehandles i Grunnloven og valgloven. Det
kan være vanskelig å argumentere for hvorfor Agder
skal behandles særskilt i forhold til valgordningen.
Valgordningen består av ulike elementer, som
sammen utgjør et finmasket system basert på god po-
litisk og geografisk representativitet. En særordning
vil etter min vurdering være uheldig i forhold til re-
sten av landet.

Regjeringen mente i St.meld. nr. 12 (2006-2007)
Regionale fortrinn – regional framtid at valgkretsinn-
delingen til lokale og nasjonale valg prinsipielt burde
være sammenfallende. Dette er en fordel for velger-
ne, som dermed forholder seg til samme kretsinnde-
ling ved begge valgene. Sammenhengen mellom
valgkretsene ved de to valgene er viktige for politisk
samhandling. Dersom det ikke ble vesentlig reduk-
sjon i antall fylker, mente regjeringen at det mest
hensiktsmessige var at hver region består av én valg-
krets. 

Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å
foreta en ny vurdering av forholdet mellom fylke og
valgkrets. Det vil kunne skape uoversiktlighet der-
som det er avvik mellom valgkretsene ved stortings-
valget og fylkesvalget. Det mest riktige i forhold til
resten av landet vil altså etter min oppfatning være å
ha et forutsigbart og likt system for alle landets fyl-
ker. Det vil si en modell hvor dagens valgordning vi-
dereføres, og et eventuelt Agder behandles på like
linje med resten av landets fylker etter stortingsvalget
i 2013.

Dersom en mener det bør etableres en særordning
for Agder, vil dette kreve en mer omfattende utred-
ning. En særordning vil innebære en prinsipiell end-
ring i dagens valgordning og vil kunne få konsekven-
ser for flere fylker.

Grensejusteringer
Det som er sagt over når det gjelder stortingsval-

get i 2013 gjelder tilsvarende ved grensejusteringer.
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Det kan med virkning for dette valget ikke gjøres
noen endringer i valgordningen som er nedfelt i
Grunnloven.

Når det gjelder forholdet etter 2013-valget, er det
slik jeg ser det naturlig at prinsippene i dagens ord-
ning legges til grunn. Ved en eventuell grensejuste-

ring vil Agder-fylkene bestå som hver sin valgkrets.
Dersom en slik endring fører til store endringer i fol-
ketallet i fylkene, bør det vurderes om det skal foretas
en ny beregning av mandatfordelingen foran valget i
2017. Dette krever imidlertid endring i Grunnloven.

SPØRSMÅL NR. 1453

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 30. juni 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Hvor mange forespørsler om tilføring av egen-

kapital til selskap som er hel- eller deleid av staten
har statsråden avslått eller unnlatt å ta stilling til og
hvilke beløp er det snakk om, og tilsvarende, hvor
mange forespørsler har fått grønt lys og hvor store
beløp er det snakk om?»

BEGRUNNELSE:
Under Stortingets forhandlinger torsdag 3.juni

sak nr 1 uttalte Nærings- og handelsministeren føl-
gende:

"Uansett mål med eierskapet i de ulike kommersi-
elle selskapene er regjeringen en profesjonell eier,
som har et bevist forhold til utfordringer og problem-
stillinger som selskapene står overfor. Det betyr bl.a.
at vi kontinuerlig ser på egenkapitalsituasjonen i sel-
skapene for å vurdere denne opp mot målene med sta-
tens eierskap, og at regjeringen og de ansvarlige de-
partementene årlig vurderer og formidler sine utbytte-
forventninger til styrene i selskapene."

Det ble videre uttalt av statsråden:

"Jeg mener det er fornuftig at vi bruker den tiden
vi trenger for å treffe en beslutning med så vidtrekken-
de konsekvenser som i tilfellet Statkraft. Dette dreier
seg om store milliardverdier, og det er ikke slik at sta-
ten, eller fellesskapet, tar penger fra Statkraft når vi tar
utbytte og bruker dette til skoler, eldreomsorg, veier,
politi, jernbane, helsevesen og alle de gode tingene
som overskuddet fra Statkraft, som går inn i statskas-
sen, brukes til. Dette er jo fellesskapets penger. Dette
er jo våre penger som vi skal bruke, ikke selskapets
penger. Så får vi vurdere om disse pengene som vi
skal spare - vi skal spare mye penger, ofte mer enn det
Fremskrittspartiet ønsker at vi skal spare - er bedre
plassert i Statkraft eller bedre plasser andre steder. 

Poengteringen av den rødgrønne regjeringens po-
litikk på området ble uttalt med følgende:

"Jeg ble av en av Fremskrittspartiets talsmenn her
karakterisert som å stå for en beinhard kapitalistpoli-
tikk. Jeg vet ikke om det var et kompliment, eller om
det var kritikk. Men jeg kommer i hvert fall til å være
like beinhard på lønnsomhetsvurderinger og ansvar-
lighet i plasseringen av pengene som om det var egne
private penger vi investerte. For det er våre penger.
Dette er fellesskapets penger. Hver krone vi eventuelt
tuller bort på feilinvesteringer, er en krone mindre
brukt på helse, omsorg, skole, veier, politi og alle de
andre tingene som Fremskrittspartiet er svært ivrig på
å bruke penger til."

Avslutningsvis viser statsråden til Trondheim
Energiverk AS hvor Høyre og Frp besluttet at Trond-
heim kommune skulle selge seg ut av. Ifølge statsrå-
den har Trondheim bys befolkning tapt i størrelsesor-
den 5-6 mrd kroner på salget bare på den markeds-
verdiøkningen selskapet har hatt siden salget av ak-
sjeposten i selskapet.

Spørsmålet er hvordan ville Trondheim kommu-
ne nytt godt av denne verdiøkningen dersom statsrå-
den mener man uansett ikke skal selge kraftaksjer.

Svar:
Av hensynet til selskapene og statens verdier kan

jeg ikke kommentere nærmere de diskusjoner om
egenkapitaltilførsel og andre transaksjoner som Næ-
rings- og handelsdepartementet i min tid som statsråd
har vært oppe i. Vurdering av kapitalbehov vil ofte
være knyttet til planer om strategiske oppkjøp eller
andre strukturelle transaksjoner. Dette vil være for-
retningsmessig følsom informasjon som ikke kan
gjøres offentlig tilgjengelig. Alle saker av denne ka-
rakter som blir realisert, fremmes for Stortinget.
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SPØRSMÅL NR. 1454

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 25. juni 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Førdes Ungdomsavdeling for Psykisk Helse

(UPH) er foreslått nedlagt, i en bestilt rapport. Be-
grunnelsen er at revisorfirmaet som har utarbeidet
rapporten mener Helse Førde ikke kan klare å rekrut-
tere spesialistkompetanse.

Hvor mange utlysinger og ev. andre anstrengel-
ser er gjort fra Helse Førde for å rekruttere nødvendig
spesialist?»

Svar:
Jeg har i sakens anledning bedt om en redegjørel-

se fra Helse Vest RHF. Helse Vest opplyser at rap-
porten vedrørende Førdes ungdomsavdeling for psy-
kisk helse var meldt som sak til behandling i styre-
møtet i Helse Førde 18. juni. I redegjørelsen fremgår
det videre at: 

”Styret valgte å utsette saken og la samtidig føl-
gende føringer for det videre arbeidet med døgntilbu-
det til barn og unge:

– det skal være et døgntilbud til barn og unge i Hel-
se Førde HF

– plasstallet må imidlertid reduseres

– tilbudet skal ligge ved Førde sentralsjukehus
– tilbudet skal utvikles i samarbeid med Helse Ber-

gen

Her står saken nå. 
Helse Vest følger saken opp overfor Helsetilsynet

i Sogn og Fjordane samtidig som det i samarbeid med
Helse Førde blir gjort en fornyet vurdering med bak-
grunn i styrets føringer.

Det vil i denne sammenheng også bli tatt stilling
til ny utlysning og tiltak for å sikre rekruttering av bar-
ne- og ungdomspsykiater. Det er ellers arbeidet med
rekruttering og tilsetting av psykologspesialist og det
pågår tilsetting.”

Helse Vest opplyser forøvrig at det fra oppstart
av UPH i Førde har vært en utfordring å sikre stabil
tilsetting i overlegestilling som barne- og ungdoms-
psykiater. Driften har vært preget av vikarer og mid-
lertidige ordninger. Statens helsetilsyn fastslo i brev
av 3. februar i år at driften som følge av dette, ikke er
forsvarlig. Det opplyses at det har vært forsøkt å leg-
ge til rette for at lege som har vært konstituert som
overlege, kunne bli godkjent som ferdig spesialist.
Vedkommende har nå sluttet.  Driften er imidlertid
ifølge Helse Vest sikret ut inneværende år, ved ny
midlertidig tilsetting av barne- og ungdomspsykiater.

SPØRSMÅL NR. 1455

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 25. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Internasjonal virksomhet i Bergensregionen blir

ofte akterutseilt av en lang saksgang for de som søker
og ønsker et arbeidsforhold i Bergensregionen. En
venter både hos politi, skatteetat og UDI. Noe som
kunne vært unngått eller i alle fall forkortet venteti-
den noe med et SUA kontor også her. Slike sentre
finnes allerede og det har hjulpet på betraktelig i sø-
kerprosessen. 

Vil statsråden opprette et slikt kontor i Bergen?»

BEGRUNNELSE:
Bergen næringsråd har sendt brev til Utlendings-

direktoratet om opprettelsen av et servicesenter for
utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen. Disse
kontorene er lokalisert flere steder i landet. Og det
har hjulpet betraktelig på mottakssituasjonen for
utenlandske arbeidstakere. Bergen og Hordaland har
en stor befolkning. Og man vet at disse som har be-
hov for slike tjenester er mange. Derfor hadde det
hjulpet på søkerprosessen slik at denne hadde gått
fortere med et SUA kontor. Politi - og skattemyndig-
heter er også opptatt av dette. Og mener at et slikt
kontor bør komme raskest mulig. Noe som igjen had-
de ført til at Bergen og Hordaland hadde blitt også et
mer attraktivt næringsområde.
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Svar:
Det finnes i dag servicesentra for utenlandske ar-

beidstakere i Oslo og Stavanger, samt en egen lokal
løsning i Kirkenes. En eventuell videre utbygging av
slike sentra bør nå ses i sammenheng med forslag
knyttet til endringer i utlendingsforvaltningens før-
stelinjetjeneste. Et eget prosjekt har levert en rapport
om oppgave- og ansvarsdelingen i utlendingsforvalt-
ningen, som regjeringen har til vurdering. Forslagene
i rapporten dreier seg blant annet om oppgaveforde-
lingen mellom UDI og politiet. Forslagene berører
saker om oppholdstillatelser for arbeidssøkere, samt

den registreringsordning som er etablert overfor ar-
beidssøkere fra medlemsland i EU.  

Jeg vil også understreke at det nettopp er foretatt
omfattende regelendringer i utlendingsregelverket.
De nye reglene trådte i kraft 1. januar i år. Gjennom
blant annet enklere regler er målsettingen å bringe
saksbehandlingstiden av oppholdssaker ned.  Dette
påvirker grunnlaget for servicesenterkonseptet, slik
vi kjenner det fra blant annet Oslo.

På bakgrunn av dette vil jeg ikke på det nåværen-
de tidspunkt ta initiativ til å opprette et servicesenter
for utenlandske arbeidstakere i Bergen.

SPØRSMÅL NR. 1456

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim
Besvart 24. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Etter det ein kjenner til er det planer for å starte

utviding av eksisterande tunnelar på Strynefjellet.
Ein er også kjend med at det er utarbeidt planer for
lang tunnel mellom Skåre og Grotli. Etter mi meining
må dette vere eit langt betre og framtidsretta alterna-
tiv, og arbeidet på ny tunnel kan gå uhemma av ek-
sisterande trafikk. 

Vil statsråden vurdere bygging av ny tunnel opp
mot utviding av eksisterande tunnelar før endeleg av-
gjer vert teken?»

GRUNNGJEVING:
Etter det ein er kjend med er det no snakk om å

utbetre eksisterande tunnelar på Strynefjellet ved at
ein auka høgda på tunnelane utan utvide breidda.

Denne løysinga vil etter mitt syn ikkje vere til-
fredsstillande, då tunnelane også har for lita breidde,
noko som etter det eg kjenner til ikkje skal gjerast
noko med.

Å utbetre eksisterande tunnelar må etter mitt syn
også verte ei frykteleg dyr løysing, og vil hemme tra-
fikken.

Når Kvivsvegen vert opna i 2012 vil mykje av
tungtrafikken frå Sunnmøre gå over Strynefjellet,
noko som vil medføre stor auka trafikk på Strynefjel-
let.

Før ein starta utbetring av eksisterande tunnelar
burde statsråden gjennomføre ei høyring blant dei
største brukarane av denne fjellovergangen, og det
burde føretakast ei kostnadsbereikning for å få fram

skilnaden mellom utbetring av eksisterande tunnelar
og bygging av ny lang tunnel.

Svar:
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transport-

plan 2010-2019 er det prioritert midlar til utstrossing
av dei tre tunnelane på rv 15 over Strynefjellet, slik at
frihøgda blir auka til 4,2 meter. I tillegg er det lagt til
grunn bygging av om lag 1,1 km samanhengande ra-
soverbygg mellom to av tunnelane; Grasdalstunnelen
og Oppljostunnelen. Det er føresett til saman 450
mill. 2009-kr til desse tiltaka i perioden 2010-2019. I
St.meld. nr. 16 (2008-2009) blir det vidare opplyst at
det ikkje ligg føre formelle planar for prosjektet, men
at arbeidet med kommunedelplan er starta opp.

Det er utarbeidd eit planprogram for kommu-
nedelplanarbeidet. Her er det lagt opp til å vurdera 7
alternative løysingar, der eitt av alternativa er i tråd
med den løysinga som er føresett i St.meld. nr. 16
(2008-2009). Fleire av dei andre alternativa inneber
bygging av nye tunnelar i ny trase. Kostnadene ved
dei alternativa som inneber bygging av nye tunnelar
ligg langt over 500 mill. kr, noko som inneber at pro-
sjektet kjem inn under ordninga med ekstern kvali-
tetssikring av konseptval – KS1. Samferdselsdepar-
tementet har derfor vedteke at Statens vegvesen skal
gjennomføra ei konseptvalutgreiing for rv 15 over
Strynefjellet. Konseptval- utgreiinga og den eksterne
kvalitetssikringa av denne skal vera grunnlaget for
prinsippvedtak i regjeringa om val av konsept for vi-
dare planlegging. Det er ein føresetnad for innføring
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av KS1-systemet at lokale styresmakter avventar
konklusjonane frå dette arbeidet før det blir planlagt
vidare etter plan- og bygningslova. Det er følgjeleg
lagt opp til ein prosess der bygging av nye tunnelar
blir vurdert opp mot den opphavlege planen om å ut-
betra dei eksisterande tunnelane.

Uavhengig av val av framtidig løysing er det be-
hov for å gjennomføra strakstiltak i dei eksisterande

tunnelane. Platekvelva losnar og har i tillegg omfat-
tande korrosjonsskadar. Vidare er det behov for å
gjennomføra reinsk og sikringstiltak bak platekvelva.
Strakstiltaka er planlagt gjennomførde i 2010-2011,
parallelt med arbeidet med konseptvalutgreiing og
KS1. Eg vil komma tilbake til omfanget på desse ar-
beida i samband med statsbudsjett for 2011.

SPØRSMÅL NR. 1457

Innlevert 16. juni 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 25. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Mener samferdselsministeren det er riktig at tra-

fikksikkerhetstiltak, som i Langerudbakken på rv 35,
gjennomføres på tross av store protester lokalt fra be-
rørte omkringliggende kommuner og Norges laste-
bileier forbund (NLF)?»

BEGRUNNELSE:
Ulykkesstatistikken viser at strekningen Hokk-

sund - Åmot på rv 35 er meget trafikkfarlig med 187
ulykker med personskader, inkludert 9 dødsulykker,
siden 1990.

Alle er enige om at målet er å redusere antall
drepte og hardt skadde i trafikken. Høyre har blant
annet lanser en egen nullvisjon om at ingen skal mis-
te livet på norske veier, som følge av veiens beskaf-
fenhet. 

Midtdelere er det mest effektive tiltaket mot mø-
teulykker, samtidig som at dette er relativt kostbart å
bygge ut. Derfor er det viktig å prioritere både penger
og kapasitet på de strekningene der dette samlet vil gi
størst trafikksikkerhetseffekt. Høyre bevilget derfor
600 mill. kroner mer enn regjeringen til trafikksik-
kerhetstiltak i Høyres alternative budsjett for 2010. 

Statens Vegvesen har orientert Øvre Eiker kom-
mune om at de har besluttet å "utbedre" Langerud-
bakken på rv 35 blant annet med fjerning av forbikjø-
ringsfelt. Ordførerne i berørte kommuner: Øvre Ei-
ker, Modum og Sigdal reagerer på beslutningen og
har sendt brev til Statens Vegvesen Region Sør med
en kraftig protest. Ordførerne viser til høringsuttalel-
sene fra kommunene og at forbikjøringsfeltet er det
eneste sikre stedet å kjøre forbi mellom Mjøndalen
og Åmot. Dette har også skapt sterke reaksjoner i lo-
kalmedia og Norges lastebileier forbund (NLF). Yr-

kessjåførene uttaler at de frykter konsekvensene av
vedtaket som vil bety at forbikjøringene vil forflyttes
til mer trafikkfarlige deler av vegstrekningen.

Statens Vegvesen opplyser i sitt brev av 29. janu-
ar 2010 om at de tar sikte på oppstart allerede i løpet
av sommeren/høsten. Protestbrevet fra berørte ordfø-
rere reiser tre viktige spørsmål som det er viktig at
blir behandlet og besvart før Statens Vegvesen even-
tuelt kan gå videre med prosjektet.

Svar:
Regjering og Storting har som mål å redusere an-

tall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i tråd med
nullvisjonen. Vi vet at de mest alvorlige ulykkene på
vegnettet er møteulykker og utforkjøringsulykker.

Statens vegvesen velger tiltak på bakgrunn av ri-
sikovurderinger. Med hensyn til møteulykker er fy-
sisk midtrekkverk det beste tiltaket. Rv 35 er imidler-
tid relativt smal, noe som gjør det vanskelig å sikre
denne vegen mot møteulykker med midtrekkverk.
Dette vil kreve store kostnader i form av breddeutvi-
delser av vegen. Alternativet er etablering av sperre-
felt/midtmarkering som har vist meget gode resulta-
ter i forhold til møteulykker. Det er beregnet at slike
midtmarkeringer har en ulykkesreduksjon i størrel-
sesorden 30-40 %, erfaringsmessig enda mer. 

Risikoen for ulykker på vegstrekninger med for-
bikjøringsfelt er stor. I Langerudbakken på Rv 35 er
det tre felt, med et forbikjøringsfelt i motbakken.
Midt i bakken er det kryss, avkjørsler og bussholde-
plasser. Årsdøgntrafikken på stedet er over 10 000 og
fartsgrensen er 70 km/t. Statens vegvesen har vurdert
ulike trafikksikkerhetstiltak på stedet. 

Det er viktig at forholdene for reisende med kol-
lektive transportmidler ivaretas og forbedres. Statens
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vegvesen vurderer at bussholdeplassene ikke bør
flyttes, samtidig som det anses som uakseptabelt at
gående til bussen må krysse tre kjørefelt for å komme
til holdeplassen. Det har også vært vurdert å etablere
sperrefelt/midtmarkering samtidig som forbikjø-
ringsfeltet opprettholdes på en kortere strekning.
Dette er av Statens vegvesen forkastet fordi forbikjø-
ringsfeltet blir kort og sammenspleisingen fra to til
ett felt blir på et punkt i bakken der det ennå er stig-
ning.  

Statens vegvesen har etter en samlet vurdering,

konkludert med å ta bort forbikjøringsfeltet. Det eta-
bleres svingefelt til venstre for trafikk i retning sør-
over, samt et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjen-
gere som må krysse Rv 35 for å komme til busshol-
deplassen retning sørover. Med denne løsningen iva-
retas trafikksikkerheten og lokale forhold. Løsningen
vil gå noe på bekostning av friheten til den enkelte bi-
list ved at det ikke er muligheter for å kjøre forbi.
Ulempene for den enkelte bilist vurderes imidlertid å
være små i forhold til trafikksikkerhetsgevinsten og
hensynene til lokale forhold.

SPØRSMÅL NR. 1458

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 24. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I statsbudsjett for 2009 ble det på kap. 1351 Per-

sontransport med tog gitt en spesifikasjon på tog-
gruppene av statlig kjøp av persontransporttjenester
med tog fra NSB.

Kan statsråden legge frem en ajourført oversikt
for 2009 med faktiske tall for kjøp av persontrans-
porttjenester med tog fra NSB også med spesifika-
sjon av geografiske områder pr. toggruppe og med
oppgitt setekm (kapasitet) og passasjerkm (faktisk
transporterte passasjerer) pr. geografisk toggruppe?»

Svar:
Kravene til rapportering er nedfelt i trafikkavta-

len mellom NSB og staten ved Samferdsels- departe-
mentet. Jeg er opptatt av at departementet følger tett
opp at NSB leverer i henhold til det avtalte. Det gjen-
nomføres oppfølgingsmøter hvert tertial der levert
produksjon er et viktig tema. Vedlagt er NSBs rap-
porterte sete- og personkilometer for de enkelte tog-
produktene.

Når det gjelder vederlaget til NSB, så er det ba-
sert på årlige kjøpsavtaler for hvert enkelt år under
trafikkavtalen. Vedlagt følger også avtalt kjøpsbeløp
for hvert enkelt togprodukt. NSBs kostnader og inn-
tekter har imidlertid utviklet seg på en slik måte at det
reelle kjøpsbehovet til NSB er større enn det avtalte
kjøpsbeløpet som utbetales. Når det gjelder det ytel-
sesavhengige vederlaget til NSB for 2009 så er dette
ikke endelig beregnet eller utbetalt enda.

Vedlegg til svar:
Avtalt årlig kjøpsbeløp (2009-2010) i 2009-priser 
indeksjustert i hht. Kjøpsavtale 2009

2009
Oslo-Bergen ............................................. 31,3
Oslo - Stavanger ...................................... 25,0
Oslo - Trondheim .................................... 29,7
Trondheim - Bodø ................................... 75,1
Dagtog Tr.heim - Bodø ........................... 73,3
Dombås - Åndalsnes ................................ 24,7
Nelaug - Arendal ..................................... 11,9
Kristiansand - Stavanger ......................... 50,5
Hamar-Røros ........................................... 46,2
Røros - Trondheim .................................. 16,7
Trondheim - Storlien ............................... 11,0
Flåmsbana Vinter .................................... 8,5
Oslo - Halden ........................................... 76,3
Oslo - Lillehammer ................................. 62,8
Oslo - Skien ............................................. 88,9
Oslo (linje 400) ........................................ 145,6
Oslo (linje 440) ........................................ 66,5
Oslo (linje 450) ........................................ 87,4
Oslo (linje 460) ........................................ 60,0
Oslo (linje 500) ........................................ 110,5
Oslo (linje 550) ........................................ 63,7
Oslo (linje 560) ........................................ 61,3
Stavanger - Egersund ............................... 83,3
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1) Prisjusteres ikke for det enkelte avtaleåret
2) Påløpte kostnader før 2010 betales i 2010 ihht endelig resultat

fra forhandlingene om Jærbanen
3) Beløpene for økt kapasitet er inkludert inntektsvirkning. Dvs

at posten Justering inntektsprognoser er satt i null.
4) Trafikkavtalens pkt 17.3: Ytelsesavhengig vederlag beregnes

etterskuddsvis for hele året og utbetales innen den første virke-
dagen i den tredje måneden i det påfølgende år. Ytelsesavhen-
gig vederlag forfaller dog ikke før rimelig tid etter at Opp-
dragsgiver har mottatt tilstrekkelig grunnlag for å beregne ved-
erlaget.

Prisjusteringsfaktor 2008 til 2009-kr

Lerkendal - Stjørdal/ Steinkjer ................ 67,4
Bergen - Arna .......................................... 19,3
Bergen-Voss ............................................ 51,0
Bodø - Rognan ........................................ 14,4
Oslo Kristiansand .................................... 48,3
Oslo - Stockholm1) .................................. 4,6
Ofotbanen ................................................ 0,0

1515,4
Rapportering ............................................ 2,1
Økt kapasitet i rush Oslo ......................... 55,2
Økt kapasitet utenfor rush IC og 
Oslo hele 2009 ........................................ 11,51
Økt kapasitet fra i desember 2008 ........... 0,48
Økt kapasitet utenfor rush IC og Oslo fra 
ruteterminskifte des 09 i des 09 .............. 0,35

Økt kapasitet Jærbanen2) ......................... 0
Justering inntektsprognoser kjøp av 
merproduksjon3) ...................................... 0,0
Sum fast vederlag .................................... 1585,1
Ytelsesavhengig vederlag4) ..................... 38,6
Avgiftskorreksjoner ................................. -3,6
Maksimalt totalt vederlag ........................ 1620,1

KPKJAEl 20OS. jf. http://www.ssb.no/kt/ ................................................................................. 2,3 %
Årslønn, jf. tab. 2.1 St.meld. nr. 1 .............................................................................................. 5,0 %
Gjennomsnitt prisjustering ......................................................................................................... 3,7 %
Nattog Oslo - Bergen ................................................................. 86,40 63,0

Oslo - Stavanger ............................................................. 73,60 55,7
Oslo - Trondheim ........................................................... 97,70 60,5
Trondheim - Bodø .......................................................... 91,90 84,9

Fjerntrafikk Trondheim - Bodø .......................................................... 123,50  77,7
Matetrafikk Nelaug - Arendal ............................................................ 24,90 2,3

Dombås - Åndalsnes ...................................................... 42,00 7,8
Regional trafikk Oslo - Kristiansand .........................................................  228,40 112,1

Stavanger - Kristiansand ................................................ 218,20 70,1
Hamar - Røros ................................................................ 88,40 37,5
Trondheim - Røros ......................................................... 56,40 16,6
Trondheim - Storlien ...................................................... 22,90 4,1
Bodø - Rognan ............................................................... 13,70 4,8

Intercitytrafikk Oslo - Halden ................................................................. 520,20  171,2
Oslo - Lillehammer ........................................................ 624,30 168,8
Oslo - Skien .................................................................... 717,40 264,1

Nærtrafikk Lokaltog Oslo ................................................................. 3 142,80 792,1
Lokaltog Stavanger ........................................................ 434,60 52,2
Lerkendal - Steinkjer ...................................................... 206,90 70,3
Bergen - Ama ................................................................. 76,70 8,0
Bergen - Voss - Myrdal .................................................. 197,80 22,6

 7 088,70 2 146,40|
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SPØRSMÅL NR. 1459

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 24. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Raste- og hvileplasser for yrkessjåfører er de

første tingene som fjernes fra nye veiprosjekter når
det er budsjettoverskridelser. Dette gjør det vanskelig
å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Lastebil-
næringen blir dessuten ufortjent stemoderlig behand-
let, og ansatte i SVV jager sjåfører bort fra områder
rundt kontrollstasjonene.  

Mener statsråden at kleppjakten på yrkessjåfører
er akseptabel, og vil statsråden gjøre noe med dette
samt sørge for at man får en helhetlig plan for å sikre
utbygging av raste/hvileplasser?»

BEGRUNNELSE:
Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere for yrkes-

sjåførene å overholde kjøre- og hviletidsbestemmel-
sene, og vil derfor at skal etableres tilstrekkelig med
raste- og hvilepasser for yrkessjåførene særlig langs
stamveinettet. Fremskrittspartiet ønsker å satse på
riksveiene og bygge et nasjonalt motorveinett mel-
lom de største byene, blant annet E18/E39 Oslo-Kris-
tiansand-Stavanger og E6 Oslo-Trondheim-Steinker.
Dette ville gjort det mulig med en mer helhetlig til-
nærming og planlegging av rasteplasser for yrkessjå-
fører. Med regjeringens politikk der man kun bygger
korte parseller av gangen, er det imidlertid behov for
en helhetlig og overordnet plan for hvileplasser ba-
sert på konkrete behov.

Svar:
Det er viktig at yrkessjåfører som skal ta sine lov-

pålagte pauser har et tilfredsstillende tilbud av raste-
og hvileplasser. Regjeringen ønsker å forbedre yrkes-
sjåførenes tilgang til raste- og hvileplasser. I Nasjo-
nal transportplan 2010-2019 legges det opp til økt
satsing på hvileplasser for tungtransporten, gjennom
en systematisk utvikling av både offentlige og private
døgnhvileplasser i årene framover. I den forbindelse
har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet
vurdere mulighetene for å kunne gi støtte til private
aktører, som etter utlysning vil ta på seg å bygge ut
og drifte hvileplasser med et godt servicetilbud til

sjåførene. Som et ledd i utviklingen av dette tilbudet
har Vegdirektoratet nylig utarbeidet en veiledning
for døgnhvileplasser for tungtransporten – Håndbok
279 Døgnhvileplasser for tungtransporten, mai 2010.
Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbei-
derforbund og Yrkestrafikkforbundet har deltatt i ar-
beidet med veilederen.

Statens vegvesen meddeler at i de tilfeller hvor
rasteplasser har blitt fjernet fra prosjekter for å over-
holde budsjett, har det i hovedsak vært snakk om ras-
teplasser som har vært best tilpasset personbilsjåfø-
rers og turisters behov. For døgnhvileplasser for yr-
kessjåfører er kravene til service større og det etter-
strebes så langt som mulig et samarbeid med private
aktører som for eksempel bensinstasjoner og vegkro-
er.

Der det i dag er mangel på hvileplasser, særlig
rundt de store byene, er det vanlig at yrkessjåfører
parkerer på kontrollplassene. Statens vegvesens kon-
trollører er i blant nødt til å be sjåfører flytte kjøretøy
som er til hinder for kontrollvirksomheten. Etaten til-
streber naturligvis å gjøre dette på en måte som inne-
bærer at sjåførene blir møtt med respekt og saklighet
og ikke oppfatter det som en ”klappjakt på yrkessjå-
fører”. Dette er noe som Statens vegvesen også foku-
serer på i sin utdannelse av kontrollører.

Muligheten til å bruke kontrollplasser for døgn-
hvile for sjåfører, har blitt vurdert i arbeidet med vei-
lederen for døgnhvileplasser. Kontrollplassene har
imidlertid en viktig funksjon i trafikksikkerhetsarbei-
det og i å garantere likverdige konkurransevilkår i
lastebilnæringen. En samlokalisering av kontroll-
plass og døgnhvileplass kan bli et hinder for en god
og effektiv kontrollvirksomhet. Statens vegvesen har
derfor ikke gått inn for en slik løsning.

Vegdirektoratet vil nå følge opp arbeidet med å få
etablert nye raste- og hvileplasser for tungtransporten
med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2010-
2019 og den nye veilederen. Jeg er opptatt av å få et
bedre hvileplasstilbud for yrkessjåførene og vil ar-
beide for at den varslede satsingen i Nasjonal trans-
portplan kan bli gjennomført.
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SPØRSMÅL NR. 1460

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 25. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Finansministeren skriver i sitt svar på skriftlige

spørsmål Dokument nr. 15:1031 (2009-2010) at det
nye regelverket for utenlandsregistrerte leiebiler er
”utarbeidet i samråd med ESA”. 

Hvilke forhandlinger og korrespondanser har
blitt ført med ESA i etterkant av ESAs begrunnede
henvendelse til Norge 16. juli 2008, og er det mulig å
få utlevert dokumentene i saken?»

BEGRUNNELSE:
Tjenestedirektivet skal sikre et felles marked for

tjenester innenfor EU og EØS-området. Leasingbiler
og annen langtidsleie av bil er unntatt fra direktivet,
men dette unntaket gjelder ikke leiebiler. 

I sitt begrunnede brev av 16.07.2008 fastslår
ESA at norske regler var i strid med EØS-avtalen og
påla Norge å måtte foreta nødvendige rettelser av
gjeldende regler angående utleie av utenlandsregis-
trerte biler. Da Stortinget behandlet tjenesteloven i
april 2009, ble det så vidt vi vet ikke opplyst at eller
om det skulle være blitt fremforhandlet enighet med
ESA som gikk ut over eller ville kunne komme i di-
rekte konflikt med det som følger av innholdet i
Ot.prp. nr. 70 (2008-2009).

Allikevel innebærer den nye forskriften at perso-
ner med fast opphold i Norge ikke kan bruke uten-
landsregistrerte utleiekjøretøyer mer enn 42 dager i
løpet av året, og at et utenlandsregistrert utleiekjøre-
tøy ikke må benyttes i Norge av personer med fast
opphold mer enn 182 dager i året. Innholdet i for-
skriftene av 15.03.2010 er imidlertid vanskelig for-
enlig med de rettigheter som er gitt i tjenesteloven; i
særlig grad gjelder dette de rettigheter som er gitt tje-
nesteytere fra andre EØS-land ved deres tjenesteytel-
ser overfor norske borgere (der avtaler allerede skal
være inngått før de nye forskriftene trådte i kraft i
mars d.å.).

Om det skulle forholde seg slik at forhandlinger
mellom ESA og norske myndigheter har virket inn
som en del av den interne legislative prosess i Norge,
må all slik informasjon nå gjøres alminnelig tilgjen-
gelig. 

Det bes derfor lagt frem all korrespondanse i et-
terkant av ESAs brev, referat fra møter og all annen
kommunikasjon mellom partene som vil være nød-
vendig for å kunne komme frem til en mest mulig rik-
tig juridisk forståelse av de lovbestemmelser som ble
vedtatt i Stortinget i fjor.

Svar:
Korrespondansen mellom ESA og Finansdepar-

tementet vedrørende endring av forskrift 20. juni
1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og bruk av uten-
landsk registrert motorvogn i Norge, har i all hoved-
sak vært skriftlig. Dokumentene er offentlig tilgjen-
gelige og følger vedlagt. Saken har også vært tema
for diskusjon under de årlige pakkemøtene med ESA,
samt i to uformelle møter.  Referater fra de årlige
pakkemøtene foreligger i form av oppfølgingsbrev
fra ESA. Fra de uformelle møtene som har blitt av-
holdt i anledning saken foreligger det ingen referater.

Som jeg har påpekt tidligere, ble det nye regel-
verket for bruk av utenlandsregistrerte leiebiler utar-
beidet i samråd med ESA. Endringene har medført en
betydelig liberalisering i forhold til den tidligere rett-
stilstand. Forholdet til tjenestedirektivet har ikke
vært et særskilt tema i diskusjonene med ESA. Tje-
nestedirektivet er imidlertid primært en kodifisering
av de prinsipper som allerede følger EØS-avtalens
regler om tjenester, og som har blitt utførlig behand-
let. Det må også bemerkes at tjenestedirektivet ikke
får anvendelse på skatte- og avgiftsområdet.  

ESA har mottatt en henvendelse vedrørende for-
holdet mellom tjenestedirektivet og de nye reglene
for bruk av utenlandsregistrerte leiebiler i Norge. På
bakgrunn av henvendelsen, har ESA bedt Finansde-
partementet om å kommentere problemstillingen.
Svar fra Finansdepartementet vil foreligge innen ut-
gangen av juli. 

Vedlegg til svar:
http://www.stortinget.no/vedlegg-dok15-

200910-1460
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SPØRSMÅL NR. 1461

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 28. juni 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«NAVs rundskriv angående tilleggsytelsen Ung

ufør ble oppdatert i november 2009 til også å omfatte
”Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdom-
mer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel
alvorlig epilepsi…”. På tross av dette har Norsk Epi-
lepsiforbund i 2010 fått flere henvendelser fra unge
mennesker med epilepsi som får avslag på sine søk-
nader om ung ufør. 

Mener Statsråden at en som er syk nok til å bli
ufør, også bør kvalifisere til Ung ufør, og hva vil
Statsråden i så fall gjøre for at dette skjer?»

BEGRUNNELSE:
Siden det oppdaterte rundskrivet sier at mennes-

ker med alvorlig epilepsi skal kunne få denne til-
leggsytelsen, er undertegnede usikker på hva som er
årsaken til at mange unge mennesker med epilepsi li-
kevel får avslag. En mulighet er at informasjonen
ikke har nådd ut til alle saksbehandlere. Hvis det er
grunnen er det absolutt behov for å sende ut en ekstra
påminnelse om at unge mennesker som er ufør på
grunn av epilepsi også har rett på ytelsen ung ufør.

En annen forklaring ligger i begrepet alvorlig
epilepsi. I følge Norsk Epilepsiforbund snakker de
ofte om mennesker med alvorlig epilepsi i medisinsk
forstand som de 30 % av epilepsipasientene som har
det som kalles vanskelig behandlingsbar epilepsi.
Dette er en gruppe epilepsipasienter som ikke blir an-
fallsfri ved hjelp av medisiner. Det er i hovedsak den-
ne gruppen epilepsipasienter som blir ufør. 

Mennesker med epilepsi som er ”syke nok” til å
bli varig ufør i ung alder bør vel også kvalifisere som
”syke nok” til å få ung ufør.

Det er et svært viktig prinsipp at ung ufør er ment
som en kompensasjon for tapt framtidig inntekt for
unge mennesker som aldri har fått eller vil få mulig-
heten til å ta del i lønnsvekst og opparbeide seg en an-
stendig lønn. Blir man da uføretrygdet på grunn av

epilepsi som ung, ja så er har man jo per definisjon en
alvorlig epilepsi som gjør at man mest sannsynligvis
aldri vil komme ut i arbeid.

Svar:
Personer som blir uføre før fylte 26 år kan ha rett

til en garantert minste tilleggspensjon og får da med-
regnet pensjonspoeng med minst 3,5.  For å komme
inn under disse beregningsreglene må en tilfredsstille
et strengere medisinsk inngangsvilkår enn det som
gjelder generelt for å bli berettiget til uførepensjon.
Det kreves at uførheten skyldes alvorlig og varig syk-
dom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Det
generelle kravet er at uførheten klart skyldes varig
sykdom, skade eller lyte. Det strenge sykdomskravet
for å få ung ufør rettigheter innebærer at en person
som vurderes som 100 prosent ufør før fylt 26 år og
får innvilget uførepensjon, likevel kan anses for ikke
å fylle alvorlighetskravet for rett til ung ufør forde-
len.

I Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer
for praktiseringen av vilkåret er det gitt en positiv av-
grensning av sykdommer som vanligvis kommer inn
under ordningen. Listen er imidlertid ikke uttømmen-
de, og det må foretas en konkret vurdering i det en-
kelte tilfelle. Det er ikke diagnosen alene, men alvor-
lighetsgraden av sykdomstilstanden og dens følgetil-
stander som er avgjørende.

Det strengere inngangsvilkåret kan være vanske-
lig å praktisere. Det skyldes blant annet at grensen
mellom alvorlige og mindre alvorlige lidelser kan
være uklar og at det i en del tilfeller ikke er åpenbart
hvilken diagnose som er den rette. Flertallet i Uføre-
utvalget (NOU 2007:4) mente derfor at en burde vur-
dere å oppheve bestemmelsen om et strengere medi-
sinsk vilkår for å komme inn under ordningen.  De-
partementet arbeider nå med utforming av ny uføre-
pensjon, og ung ufør- ordningen vil bli vurdert i den-
ne forbindelsen.
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SPØRSMÅL NR. 1462

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 24. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«I forbindelse med at rederiene knyttet til båtene

M/S "Siljo" og M/S "Tempo" av ulike årsaker gikk
konkurs har det blitt hevdet at disse eierne har blitt
urettmessig behandlet i forhold til det som har vært
praksis når det gjelder inndragning av konsesjoner.
Det ene fartøyet ble solgt til utlandet, mens det andre
fartøyet forliste. I disse sakene ble hverken konsesjo-
nene verdifastsatt ei heller fikk disse eierne beholde
sine konsesjoner.

Kan statsråden redegjøre for hvilke andre saker
som er sammenliknbare med disse?»

Svar:
Jeg vil innledningsvis påpeke at konsesjonene

rettslig sett ikke ble inndratt, men falt bort da eiersel-
skapene tapte eiendomsretten til fartøyene. Det fulgte
av den dagjeldende lov av 16. juni 1972 om regule-
ring av deltagelsen i fisket og følger av den någjel-
dende deltakerloven av 26. mars 1999 at en tillatelse
er tildelt en bestemt eier for ett bestemt fartøy, og at
tillatelsen faller bort når eieren taper eiendomsretten
til fartøyet.

Dette verken var eller er til hinder for at en eier
kan tildeles ny konsesjon for et erstatningsfartøy,
dersom vedkommende vil skifte ut fartøyet og fort-
satt fyller vilkårene for tildeling av tillatelse. Det er
likeledes heller ikke til hinder for at en kjøper av far-
tøyet for fortsatt drift får tildelt tilsvarende tillatelse
dersom kjøperen fyller vilkårene. Selgeren vil da
tape muligheten til å få tildelt tilsvarende tillatelse for
et erstatningsfartøy.

Dette innebærer at når et eierselskap for eksem-
pel innstiller sin virksomhet på grunn av konkurs og
fartøyet blir solgt, faller konsesjonen bort. Av hensyn
til kreditorene er det likevel gitt anledning for kon-
kursboet å selge fartøyet for fortsatt drift. Når et far-
tøy blir solgt på tvangsauksjon eller fra et konkursbo,
blir det i praksis regelmessig gitt nye konsesjoner til
den kjøper som tilfredsstiller kravene i deltagerloven,
regelverket for øvrig og forvaltningspraksis vedrø-
rende den enkelte konsesjonstype, samtidig som den
tidligere eieren blir avskåret fra å skifte ut fartøyet el-
ler selge dette for fortsatt drift. Dette er nå regulert i
forskrift av 28. september 2007 om behandling av
fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg mv, hvor § 3
lyder:

”En søknad om utskifting eller salg for fortsatt
drift av et fiskefartøy skal avslås, dersom søknaden

blir behandlet etter at en begjæring om tvangsdekning
i fartøyet er forkynt for saksøkte i henhold til lov 26.
juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig
sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 11-7 første ledd.
Det samme gjelder når det er avsagt kjennelse om åp-
ning av konkurs hos fartøyeier, eller om midlertidig
forføyning med forbud mot utskiftning eller salg av
fartøyet for fortsatt drift.”

Forskriftsbestemmelsen bygger på tidligere for-
valtningspraksis, utviklet i perioden etter deltakerlo-
ven av 1972, og har som formål å beskytte fiskerinæ-
ringens tilgang til kreditt gjennom å sikre forutbereg-
nelighet og trygghet for kreditorene dersom et pant-
satt fartøy må tvangsrealiseres.

Når det særlig gjelder Jostein Størksen og MS
Siljo AS, så er det faktiske forhold at han etter at sel-
skapet var tatt under konkursbehandling, søkte Fiske-
ridirektoratet om og fikk tilsagn om konsesjon ved
kjøp av fartøyet for fortsatt drift. Det viste seg imid-
lertid at bostyret solgte fartøyet til Færøyene. Ved
salget av ”Siljo” til Færøyene falt konsesjonene bort.
Etter dette falt tilsagnet bort. 

I det andre tilfellet som er omtalt i spørsmålet,
kom den som fikk ervervstillatelse ikke i posisjon til
å kjøpe fartøyet da dette allerede var solgt til et sel-
skap som ikke fikk ervervstillatelse. Konsesjonen falt
da bort. 

Jeg vil for øvrig nevne at begge ovennevnte tilfel-
ler har vært behandlet av domstolene, som frifant sta-
ten. 

Det finnes for øvrig et internt notat av 12. mars
1985 utarbeidet i forbindelse med rettssaken mellom
staten og Jostein Størksen, hvor det er nevnt tre saker
knyttet til salg av fartøy hvorav den ene er saken ved-
rørende ”Tempo” – ”Ajax”. Jeg legger ved den delen
av notatet som omhandler dette og som viser hvordan
spørsmålet ble vurdert den gangen. 

Jeg kan ikke se at de konkrete omstendighetene i
de to sakene – at det ene fartøyet ble solgt til utlandet
og det andre til en kjøper som ikke fikk tildelt konse-
sjon for videre drift – skulle tilsi at sakene skulle vært
behandlet på en annen måte. Det er ikke grunn til at
den som taper sitt fartøy ved tvangssalg til utlandet
eller til en kjøper som ikke får konsesjon, skal kom-
me annerledes ut enn den som taper det ved tvangs-
salg for fortsatt drift i kraft av en tilsvarende konse-
sjon til norsk kjøper. Det er dette som er det sentrale
spørsmålet i forhold til likebehandling av disse to tid-
ligere fartøyeierne, i forhold til andre som senere
også har opplevd av virksomheten går tapt som følge
av konkurs.
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Så langt jeg kan se, er altså behandlingen av disse
sakene i tråd med den reguleringen som gjaldt den
gangen og som har vært fulgt opp i praksis og ny re-
gulering siden. Fiskerimyndighetene har ikke be-
handlet salgene av fartøyene ”Siljo” og ”Tempo” på
en annen måte enn salg av andre fiskefartøy.

Vedlegg til svar:
Enok Martinsen - "Veslemari" - "Lance"

29. mars 1974 fikk Enok Martinsen tillatelse til å
drive ringnotfiske med et nybygg. M/S "Lance" ble
satt i drift i 1977. Miljøverndepartementet kjøpte far-
tøyet på tvangsauksjon i mai 1980 for 24,4 mill. kr.
Ved tvangssalget hadde fartøyet en gjeld på ca. 38
mill. kroner. Av midler stilt til disposisjon for struk-
turtiltak i fiskeflåten ble benyttet 6 mill. kroner til
dekning av kjøpesummen.  Det var således ikke noe
kondemneringstilskott etter forskriften for kondem-
nering av ringnotfartøyer av 28. mai 1979. 22. mars
1982 fikk Enok Martinsen avslag på søknad om ring-
notkonsesjon for M/S "Veslemari". I Fiskeri-departe-
mentets vedtak vises det til § 9 første og annet ledd i
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i
fisket og § 5 i ringnotforskriftene av 2. mars 1979.
Vedtaket var ikke begrunnet med at fartøyet var kon-
demnert med kondemneringstilkott.

Vedtaket er i tråd med avslaget som er gitt Stør-
kersen.

Grovfjord Fiskeindustri A/S - "Tempo" - "Ajax"
22. oktober 1975 fikk K/S Grovfjord Trading A/

S & Co tillatelse til å drive fiske med ringnot med M/
S "Ajax". 17. november 1976 ble ovennevnte selskap
tatt under konkursbehandling.

Ved årsskiftet 1976/1977 ble M/S "Ajax" solgt til
Hansen og Taknes, Kristiansund. Ved Kgl.res. av 17.
mars 1978 ble det gitt avslag på søknad om ringnot-
tillatelse for fartøyet.

Det er således ikke gitt noen ringnotkonsesjon til
erstatning av M/S "Ajax".

En av medeierne av M/S "Ajax", Bjørn Hansen,
har gått til søksmål med krav om å få konsesjon til
annet fartøy til erstatning av nevnte fartøy.  Saken
prosederes av Regjeringsadvokaten. 

A/S  Polarfisk/"Vårberget"
4. juni 1980 fikk A/S Polarfisk forhåndstilsagn

om tillatelse til å drive fiske med trål med M/S "Vår-
berget" som skulle selges på tvangsauksjon i Vardø.
A/S Polarfisk var et nytt selskap som ble dannet for
at tråleren "Vårberget" skulle beholdes i Vardø.

Vedtaket av 4. juni 1980 strider ikke mot avslaget
til Størkersen.

SPØRSMÅL NR. 1463

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 24. juni 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Næringshagene rundt i landet gjør en kjempe-

jobb og er med på å sikre, samt skape nye arbeids-
plasser. 

Hvordan ser statsråden på det nye forslaget om
næringshagestrukturen?»

Svar:
Jeg er enig i at næringshagene gjør en god og vik-

tig jobb. I St.meld. nr. 25 for 2008-2009 Lokal vekst-
kraft og framtidstru la departementet opp til å videre-
føre næringshagesatsingen gjennom igangsetting av
et nytt næringshageprogram fra 2011. I meldingen
ble det også gitt uttrykk for at departementet ønsket
at fylkeskommunene på lengre sikt skulle få et større

ansvar for den videre utvikling av næringshagene.
Departementet nedsatte på denne bakgrunn en ar-
beidsgruppe bestående av representanter fra fylkes-
kommunene, KS og SIVA for å utarbeide forslag til
innhold i et nytt program der disse hensyn skulle iva-
retas. 

Arbeidsgruppens forslag er overlevert departe-
mentet og sendes i disse dager ut på høring til berørte
parter. Av hensyn til de involverte i næringshagepro-
grammet, og for å gjøre det mulig å bearbeide innspill
fra høringsrunden på en betryggende måte, går jeg
inn for å forlenge det nåværende næringshagepro-
grammet med et halvt år, til 30.6.2011. Nytt nærings-
hageprogram vil derfor bli igangsatt med virkning fra
annen halvdel 2011. Programmet vil også bli omtalt i
statsbudsjettet for neste år.
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SPØRSMÅL NR. 1464

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 2. juli 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Det har gjennom årene vært mye frem og tilbake

når det gjelder utbygging av rv 2.
Hvordan er tidsplanen for den videre utbygging

av resten av strekningen mot Kongsvinger og videre
til Sverige?»

Svar:
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transport-

plan 2010-2019 er det lagt til grunn at utbyggingen
av rv 2 på strekningen Kongsvinger – Slomarka skal
starte i første fireårs- periode og ferdigstilles i siste

seksårsperiode. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det
dessuten vurdert som aktuelt å prioritere utbygging
av rv 2 på den gjenstående strekningen mellom
Kongsvinger og Kløfta, strekningen Slomarka – Ny-
bakk, i perioden 2014-2019. Det er ikke forutsatt
større investeringer på rv 2 fra riksgrensen til Kongs-
vinger i perioden 2010-2019. De endelige prioriterin-
gene etter 2013 vil imidlertid skje gjennom arbeidet
med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. 

Jeg viser ellers til svar på spørsmål nr. 498 og
1070 fra representanten Gunnar Gundersen i samme
sak.

SPØRSMÅL NR. 1465

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Trond Helleland
Besvart 25. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Flere private barnehageaktører varsler at de vil

avslutte driften hvis ny § 14 a i barnehageloven blir
vedtatt. 

Hva vil bli konsekvensene for kommuner som
har mange private barnehager hvor driften kan kom-
me til å opphøre, og forventer kommunalministeren
at kommunene skal ta over driften og eventuelle
gjeldsforpliktelser?»

BEGRUNNELSE:
Kunnskapsdepartementet skriver i sitt høringsno-

tat at restriksjoner på utbytte på lang sikt 

"...kan redusere interessen for å etablere nye ikke-
kommunale barnehager".

Flere aktører i barnehagesektoren har allerede
varslet at det nye regelverket vil medføre at de avslut-
ter driften.

Svar:
Departementet vurderte mulige konsekvenser av

utbyttereguleringen i tilknytning til arbeidet med å
utarbeide høringsforslaget. Fra høringsnotatet siteres
følgende:

"Reguleringen innebærer at det fortsatt vil være
mulig å drive barnehager med forsvarlig forrentning
av innskutt kapital, men det settes begrensninger som
hindrer særskilt høy avkastning. Forslaget kan gi
strukturelle endringer på lang sikt, ved at bestemmel-
sene kan redusere interessen for å etablere nye ikke-
kommunale barnehager og at kommunene eventuelt
selv må etablere barnehageplasser. På kort sikt antar
departementet at innstrammingen ikke vil ha effekter
på barnehagestrukturen."

Jeg holder fast ved den vurderingen departemen-
tet gjorde i høringsnotatet, og legger til grunn at for-
slaget vil ha begrensede virkninger på det private bar-
nehagetilbudet.

Kommunene har ansvaret for å oppfylle retten til
barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Dersom pri-
vate barnehager avvikler driften, er det kommunens an-
svar å sørge for at det blir etablert tilstrekkelig mange
barnehageplasser til å erstatte de plassene som går tapt. 

Der en privat barnehageeier ønsker å avvikle
driften, antar jeg at det i mange tilfeller kan være for-
nuftig at kommunen overtar. Private barnehager som
avvikler driften, har imidlertid ingen plikt til å over-
dra barnehagen til kommunen. Tilsvarende har kom-
munen heller ingen plikt til å overta en privat barne-
hage. Eventuell kommunal overtaking av driften må
derfor komme i stand etter avtale mellom barnehagen
og kommunen.
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SPØRSMÅL NR. 1466

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 25. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Er det riktig oppfattet at Regjeringens forslag til

ny § 14 a i barnehageloven, som for tiden er ute på
høring, vil innebære at kommuner har rett til å kreve
tilbakeført verdier som er oppbygd ved hjelp av kom-
munale tilskudd og foreldrebetaling, og innebærer
det at kommuner i forbindelse med avvikling av pri-
vat barnehagedrift kan overta privateid eiendom og
bygninger?»

Svar:
Det er riktig at regjeringen foreslår å lovfeste at

barnehagetilskudd og foreldrebetaling skal komme
barna i barnehagen til gode, og i forlengingen av det-

te at kommunene får hjemmel til å kreve tilbakeført
midler som ikke er brukt til formålet. Hjemmelen
omfatter også verdier som er bygget opp ved hjelp av
offentlig tilskudd og foreldrebetaling, og som frigjø-
res når barnehagen selges eller driften opphører. Be-
stemmelsen får ikke betydning for verdier som er
opparbeidet før forskriften trer i kraft.

Tilbakebetalingskravet omfatter tilskudd og for-
eldrebetaling som ikke er brukt til det formålet mid-
lene var tiltenkt. Kommunen vil ha et pengekrav på
tilskuddsmottakeren, og kan ikke uten videre kreve å
overta bygninger eller andre eiendommer. Det vil
være opp til skyldneren å avgjøre om vedkommende
vil selge eiendom for å dekke tilbakebetalingskravet.

SPØRSMÅL NR. 1467

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 28. juni 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Regjeringen har en ambisiøs målsetning for

kvinnelig gründerskap, 40 %. Det er fortsatt et godt
stykke igjen til målet er oppnådd. 

Hvordan skal Regjeringen kunne nå dette målet
hvis de gjør alvor av sin planlagte lovendring som vil
gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt å etablere
private barnehager, en av svært få sektorer som er do-
minert av kvinnelige gründere?»

BEGRUNNELSE:
I en høring foreslår Regjeringen nå en ny § 14 a i

Barnehageloven som vil gjøre det mulig for kommu-
nene å kreve verdier som er bygget opp ved offentli-
ge tilskudd og foreldrebetalinger tilbakeført til kom-
munen dersom barnehagedriften opphører. Blant pri-
vate barnehageeiere er det bekymring for at dette vil
føre til at det blir mindre attraktivt å eie og drive pri-
vate barnehager.

Svar:
Regjeringen legger vekt på gode rammevilkår for

private barnehager. Jeg er ikke enig i påstanden om
at en ny § 14 a i Barnehageloven vil gjøre det vanske-
ligere å etablere private barnehager i Norge. 

Regjeringen legger opp til å øke minimumsplik-
ten for kommunenes tilskudd til ikke-kommunale
barnehager. Det er allerede vedtatt å øke tilskuddet
fra 85 pst. til 88 pst. av den finansiering kommunale
barnehager får. Økningen får helårsvirkning i 2011.
Opptrappingen medfører at ikke-kommunale barne-
hager, herunder de private, tilføres økte ressurser i
2010 og 2011. Private barnehager får derfor samlet
sett forbedrede rammevilkår og bedre muligheter til
å få dekning for sine kostnader. Videre tar Regjerin-
gen sikte på å nå målet om likeverdig behandling av
alle barnehager innen 5 år.

Barna i barnehagen er målgruppen for de offent-
lige tilskuddene. Når sektoren tilføres mer ressurser,
er det behov for reguleringer som sikrer at disse res-
sursene kommer barna til gode. Samtidig bygger for-
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slaget på at de private aktørene trengs i barnehage-
sektoren, og at det derfor er nødvendig å gi de private
rimelige rammevilkår. 

Å fremme entreprenørskap blant kvinner er vik-
tig for å øke mangfoldet i norsk næringsliv og for å
fremme verdiskapingen. Dette handler om mer enn å
øke antall nyetableringer i kvinnedominerte yrker.
Regjeringen la i 2008 frem en Handlingsplan for mer
entreprenørskap blant kvinner med en ambisiøs mål-
setting om at kvinner skal utgjøre minst 40 prosent av

nye entreprenører innen 2013. Sju departementer har
samarbeidet om planen, og det viser at vi har en hel-
hetlig og samordnet tilnærming.

Målsettingen har sin bakgrunn i at flere kvinneli-
ge entreprenører vil øke mangfoldet og verdiskapin-
gen i norsk næringsliv. Det langsiktige målet er at
kvinner bør utgjøre en større andel av entreprenører
med vekstambisjoner. Det er ikke et mål at antall
kvinnelige nyetableringer nødvendigvis skal økes i
kvinnedominerte yrker.

SPØRSMÅL NR. 1468

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide
Besvart 24. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Fiskeridepartementet og fiskeridirektøren vil la

Rauma Group AS få legge oppdrettsanlegg utenfor
Årset i Møre og Romsdal med mulighet for å ha mer
en tre mill. kilo fisk i merdene. Folk er bekymret for
stammen av villaks og sjøørret som danner grunnlag
for fisketurisme og verdiskaping i området. Det er
viktig at allmennhetens interesser og hensynet til bæ-
rekraftig forvaltning går foran oppdrettsaktørers øn-
sker. Regjeringen har satt på vent den vedtatte øknin-
gen av biomasse. 

Mener statsråden at nye konsesjoner kan gis like-
vel?»

BEGRUNNELSE:
Soria Moria-erklæringen sier at:

”Det er gjennom folkelig engasjement og folke-
valgt styring vi best kan løse miljøproblemene”.

Her er det en konflikt mellom oppdrettsnæring på
den ene siden og gårdsturisme, bosetting og forvalt-
ning av fjordnaturen på den andre siden.

Svar:
Etter det jeg har kunnet bringe på det rene gjelder

saken klarering av lokaliteten Årset i Molde, knyttet
til akvakulturtillatelser som tilhører datterselskap i
Rauma Gruppen AS.

For å drive akvakulturvirksomhet trengs både en
akvakulturtillatelse (også kalt konsesjon) og en eller
flere lokaliteter. En lokalitet er et geografisk avgren-
set område der det søkes om eller er gitt tillatelse til

akvakultur. Tillatelser til lakse- og regnbueørretopp-
drett er antallsbegrenset, og tildeles når departemen-
tet bestemmer det. En slik tildelingsrunde ble gjen-
nomført senest i 2009. Det ble, mot vederlag, tildelt
til sammen 65 nye tillatelse fordelt på fylker – fra
Finnmark til Hordaland.

En akvakulturtillatelse må være tilknyttet en eller
flere lokaliteter. Før en lokalitet kan tas i bruk til
akvakulturformål, må den klareres. Lokaliteten kla-
reres for en bestemt maksimalt tillatt biomasse (et be-
stemt antall tonn fisk som kan stå i sjøen på lokalite-
ten til enhver tid). Den samlede faktiske biomassen i
sjø kan heller ikke overstige det innehaveren har
akvakulturtillatelse til. I dette tilfellet er lokaliteten
Årset, etter det jeg har fått opplyst, foreslått klarert
for 3120 tonn matfisk.

Søknad om lokalitetsklarering gjennomgår en
omfattende behandling, hvor fylkeskommunen er ko-
ordinerende myndighet (inntil 1. januar 2010 var det-
te Fiskeridirektoratets regionkontorer). Fylkeskom-
munen sender søknaden videre til lokaliseringskom-
munen, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket,
Fylkesmannen og i enkelte tilfeller til Norges vass-
drags- og energidirektorat. Avhengig av hva sektor-
myndighetenes og kommunens respektive myndig-
hetsområder og sektorlover forutsetter, gir de uttalel-
ser/fatter vedtak. Fylkeskommunen avgjør til slutt
søknaden både etter akvakulturlovgivningen og sett i
lys av uttalelser og vedtak fra sektormyndighetene og
kommunen. Denne prosessen bidrar til at en rekke
hensyn veies opp mot hverandre, blant annet forhol-
det til andre brukerinteresser, miljøvern og hensynet
til næringsutvikling.
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På denne bakgrunn vil jeg påpeke at denne saken
gjelder en eventuell lokalitetsklarering, og ikke tilde-
ling av nye akvakulturtillatelser. Saken er påklaget,

og er etter hva jeg forstår, for tiden til behandling i
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fiske-
ridirektoratet.

SPØRSMÅL NR. 1469

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Michael Tetzschner
Besvart 25. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«I høringsnotatet om nytt finansieringssystem for

barnehagene står det: "Departementet mener at bar-
nehageloven også i tiden framover skal legge til rette
for at ikke-kommunale aktører kan og vil etablere
barnehager, uavhengig av organisasjonsform." Sam-
tidig slår høringsnotatet fast at restriksjoner på utbyt-
te på lang sikt "kan redusere interessen for å etablere
nye ikke-kommunale barnehager".

Kan da forslaget Regjeringen har sendt på høring
sies å ivareta intensjonene Regjeringen selv gir ut-
trykk for?»

Svar:
Forslaget til finansieringssystem for ikke-kom-

munale barnehager må balansere flere hensyn. Priva-
te aktører står for en stor del av barnehagetilbudet, og
det er nødvendig å sikre at disse får rimelige vilkår,
som gjør at de kan fortsette driften. Samtidig er det
også nødvendig å sikre at de offentlige tilskuddene
og foreldrebetalingen faktisk blir brukt til å gi et godt
barnehagetilbud.

Jeg mener at departementet har lagt frem et ba-
lansert forslag, som ivaretar både hensynet til å sikre
at tilskuddet kommer barna til gode og hensynet til ri-
melige rammevilkår for de private barnehagene. For-
slaget legger til rette for at private aktører kan ha en
rimelig kapitalavkastning, men setter begrensninger
som hindrer at det gjøres urimelige store uttak.

Forslaget inngår i en sammenheng der det samti-
dig foreslås bestemmelser som sikrer de private bar-

nehagene samme offentlige finansiering som kom-
munale barnehager får. Regjeringen legger opp til å
øke minimumsplikten for kommunenes tilskudd til
ikke-kommunale barnehager. Det er allerede vedtatt
å øke tilskuddet fra 85 pst. til 88 pst. av den finansi-
ering kommunale barnehager får. Økningen får hel-
årsvirkning i 2011. Opptrappingen medfører at ikke-
kommunale barnehager, herunder de private, tilføres
økte ressurser i 2010 og 2011. Private barnehager får
derfor samlet sett forbedrede rammevilkår og bedre
muligheter til å få dekning for sine kostnader. Videre
tar regjeringen sikte på å nå målet om likeverdig be-
handling av alle barnehager innen fem år.

Uttaksbegrensningen får virkning bare i de tilfel-
ler der barnehagene har overskudd som er større enn
den maksimalavkastningen som er foreslått. For
mange barnehager vil derfor økningen av minimums-
plikten for kommunalt tilskudd få større betydning
enn begrensningen i mulighetene for uttak. 

Ettersom regjeringens forslag samlet sett innebæ-
rer forbedrede rammebetingelser for veldig mange av
de private barnehagene, mener jeg at det fortsatt vil
være gode muligheter for å etablere nye private bar-
nehager. Forslaget er etter min mening derfor godt i
samsvar med de intensjonene regjeringen har gitt ut-
trykk for. Uttaksbegrensningene kan likevel føre til
at de mest kommersielt orienterte aktørene vil vise
mindre interesse for å etablere nye barnehager, og jeg
ønsket å gjøre høringsinstansene oppmerksom på
disse mulige konsekvensene av forslaget.
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SPØRSMÅL NR. 1470

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 24. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Erich Giese, som er et tysk krigsskip som er sen-

ket og ligger midt i innseilingen til Narvik Havn har
350-435 tonn olje om bord. Ved havariet av Full City
som til nå er den største oljekatastrofen i Norge, var
det ett utslipp på mellom 50- 200 tonn olje.

Når skal statsråden iverksette tømming av Erich
Giese, slik man skriftlig har redegjort for, og vil det
bli løpet av 2010?»

BEGRUNNELSE:
Ifølge Narvik Havn har den siste informasjonen

de har fått skriftlig sagt at Erich Giese skal tømmes
allerede i 2010. Rune Arnøy, havnesjef i Narvik uta-
ler til dagsavisen Fremover 12. juni: Situasjonen er
uholdbar. Denne oljen kommer ikke til å ligge til evig
tid. Og da skjønner jeg rett og slett ikke hvorfor man
bare kan fjerne den med en gang. All erfaring viser at
det å rydde opp i ettertid er noe som kommer til å bli
veldig mye dyrere enn det er å rydde opp før katastro-
fen er et faktum. Han mener at en katastrofe kan inn-
treffe når som helst. Blir Erich Giese, som ligger midt
i innseilingen, truffet av et anker kan det få enorme
konsekvenser.

Svar:
Stortinget er senest informert på generelt grunn-

lag om situasjonen for skipsvrak i Prop. 1 S (2009-
2010) for Fiskeri- og kystdepartementet. Der frem-
kommer det at Kystverket i en rapport fra 2006 har

vurdert forurensningsfaren for olje fra skipsvrak. I
denne rapporten prioriterte Kystverket fem vrak for
mulige tiltak. Denne vurderingen var basert på en to-
talvurdering av vrakenes plassering, påvist og esti-
mert oljemengde og potensiell fare for oljeforurens-
ning av betydning for miljø og friluftsliv. Som en
oppfølging av denne rapporten er vraket av ”Nord-
vard” ved Moss tømt i 2007/2008 og vraket av ”Wel-
heim” utenfor Florø ble tømt høsten 2008.

Videre anbefaler rapporten en nærmere undersø-
kelse av ”Erich Giese” og ”Neuenfels” i Narvik og
”Boardale” i Vesterålen i 2010. I henhold til tilde-
lingsbrevet for 2010 skal Kystverket derfor følge ut-
viklingen ved de tre gjenstående vrakene ”Erich Gie-
se”, ”Boardale” og ”Neuenfels” innenfor rammen av
den ordinære overvåkingen, og skal varsle departe-
mentet dersom tilstanden endrer seg.

I tillegg til dette arbeides det nå med fjerning av
vraket etter krysseren ”Murmansk” utenfor Sørvær i
Hasvik kommune. Som varslet i Prop. 125 (2009-
2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2010 forventes dette arbeidet ferdig-
stilt i 2012. Stortinget er senest informert om arbeidet
med vraket etter ubåten U-864 i Prop. 81 S (2009-
2010) Håndtering av ubåten U-864, og det vises til
dette.

Som gjennomgangen viser arbeides det med en
rekke tiltak innen håndteringen av vrak. Vi vil fort-
satt ha fokus på dette, og som omtalt over følge utvik-
lingen av tilstanden av bl.a. ”Erich Giese”.

SPØRSMÅL NR. 1471

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen
Besvart 25. juni 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Kunnskapsministeren har uttalt: "Ansatte, bar-

nehagene, kommuner og stat har gjennomført tidenes
dugnad for full barnehagedekning. Nå må vi bruke
alle krefter på videreutvikling av kvalitet i barneha-
gen". Forslaget til ny § 14A i barnehageloven, som

departementet for tiden har på høring, kan på sikt re-
dusere antall private barnehager.

Hvordan vil statsråden sikre at en overgang fra
private til offentlige barnehager ikke går ut over
mangfoldet i barnehagetilbudet, og dermed kvalite-
ten?»
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Svar:
Formålet med forslaget til ny § 14a i barnehage-

loven om krav til bruken av offentlige tilskudd og
foreldrebetaling er å sikre at midlene brukes til å gi
barnehagetilbud med god kvalitet. Forslaget må ses i
sammenheng med det samlede opplegget for finansi-
ering av ikke-kommunale barnehager. Regjeringen
legger opp til å øke minimumsplikten for kommune-
nes tilskudd til ikke-kommunale barnehager, slik at
de private barnehagene sikres samme offentlige fi-
nansiering som kommunale barnehager får. Det er al-
lerede vedtatt å øke tilskuddet fra 85 pst. til 88 pst. av
den finansiering kommunale barnehager får. Øknin-
gen får helårsvirkning i 2011. Opptrappingen medfø-
rer at ikke-kommunale barnehager, herunder de pri-
vate, tilføres økte ressurser i 2010 og 2011. Private
barnehager får derfor samlet sett forbedrede ramme-
vilkår og bedre muligheter til å få dekning for sine
kostnader.

Uttaksbegrensningen får virkning bare i de tilfel-
ler der barnehagene har overskudd som er større enn
den maksimalavkastningen som er foreslått. For
mange barnehager vil derfor økningen av minimums-
plikten for kommunalt tilskudd få større betydning
enn begrensningen i mulighetene for uttak.

Regjeringens forslag innebærer samlet sett forbe-
drede rammevilkår for veldig mange av de private

barnehagene. Jeg legger derfor til grunn at det fortsatt
vil være interesse for å drive private barnehager, og
jeg er ikke enig i at den foreslåtte uttaksreguleringen
vil medføre en stor overgang fra privat til offentlig
barnehagedrift. Som signalisert i høringen, er jeg li-
kevel oppmerksom på at enkelte av de mest kommer-
sielt orienterte aktørene på sikt kan velge å redusere
sitt tilbud av barnehageplasser.

Etter min mening er det nødvendig å arbeide
langs flere linjer for å sikre mangfold og kvalitet i
barnehagetilbudet. For det første er jeg enig i at ikke-
kommunale barnehager, herunder private, er en vik-
tig del av det helhetlige barnehagetilbudet. Finan-
sieringsopplegget må derfor gi rimelige vilkår for
barnehageeierne, slik at det fortsatt blir interessant å
drive private barnehager. Samtidig er det nødvendig
å sikre at de midlene som går til private barnehager,
faktisk brukes til å gi god kvalitet i barnehagen. For-
slaget om uttaksbegrensninger skal ivareta dette hen-
synet.

Jeg mener at departementet har lagt frem et ba-
lansert forslag, som ivaretar både hensynet til å sikre
at tilskuddet kommer barna til gode og hensynet til ri-
melige rammevilkår for de private barnehagene. Fi-
nansieringssystemet som er foreslått legger derfor et-
ter min mening godt til rette for det videre arbeidet
for mangfold og kvalitet i barnehagetilbudet.

SPØRSMÅL NR. 1472

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 25. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til å fjerne forskjells-

behandlingen vedrørende krav til størrelse på ut-
salgssteder og krav til varespekter for retten til å kun-
ne holde åpent på søndag og helligdager?»

BEGRUNNELSE:
Nylig ble det avsagt dom hvor en butikkeier ble

idømt bøter på kr 60.000.- og inndragning på kr
200.000.- fordi han hadde holdt åpent på søndag og
helligdager siden 2006.  

Det følger av lov om helligdagsfred at faste ut-
salgssteder som selger varer til forbrukerne, skal hol-
de stengt på søndag og helligdager.

Imidlertid gjelder ikke bestemmelsen for utsalgs-
steder som selger kiosk- eller dagligvarer og ikke har

en samlet salgsflate som overstiger 100 kvadratme-
ter, eller bensinstasjoner med en samlet salgsflate på
over 150 kvadratmeter.

Utsalgssteder som i det vesentlige selger blom-
ster, planter og andre hageartikler faller utenfor for-
budet. Dette innebærer at utsalgssteder som Oasen og
Plantasjen kan holde åpent på alle årets dager uav-
hengig av størrelsen på salgsflate, mens Rema 1000,
Kiwi eller Bunnpris ikke kan holde åpent på søndag
og helligdager med mindre salgsflaten er mindre enn
100 kvadratmeter.

En vil bemerke at Oasen og Plantasjen i det ve-
sentlige selger blomster og planter, men at de over tid
har utvidet varespekteret sitt med å selge både møbler
og vanlige kiosk- og dagligvarer på lik linje med en-
hver Narvesen-kiosk.
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Dette er ikke i strid med bestemmelsen så lenge
utsalgsstedet oppfyller hovedkravet loven setter.

En slik utvanning av regelforståelsen medfører,
slik Fremskrittspartiet ser det, til et konkurransefor-
trinn for enkelte bransjer som den samlede dagligva-
rebransjen ikke kan ta del i.

Svar:
Hovedregelen er at faste utsalgssteder som selger

varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager.
For å sikre forbrukerne tilgang til varer det er særlige
grunner for å tillate, er det en rekke unntak fra hoved-
regelen, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager
og helligdagsfred m.v. (helligdagsloven) § 5 annet
ledd og tredje ledd. Utfordringen er å finne en rimelig
og hensiktsmessig balanse mellom ulike hensyn.
Hvor grensene bør gå, vil det kunne være ulike opp-
fatninger om, og det vil alltid være en mulighet for at
unntaksbestemmelsene gir rom for en viss konkur-
ransevridning. Endringer i reglene vil kunne by på
nye og vanskelige avgrensningsproblemer. Min vur-
dering er at konkurransefortrinnet som unntaksbe-
stemmelsene i dag måtte gi for enkelte typer utsalgs-
steder, er begrenset, og at dette ikke bør være avgjø-
rende vurdert opp mot andre hensyn reglene skal iva-
reta.

Unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige
selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet
salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, skal
ivareta hensynet til arbeidstakerne i varehandelen og
skjerme søndagen som handledag, samtidig som for-
brukernes behov for tilgang til varer ivaretas. Dette
innebærer at det må foretas en form for avgrensning,
og bestemmelsen har, slik jeg ser det, gode grunner
for seg. 

Unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige
selger blomster, planter og andre hageartikler, er be-
grunnet i at salg av artikler til hagebruk m.m. ofte
foregår i helgene når folk gjør hagearbeid. Uttrykket
i det vesentlige gjør det klart at et utsalgssted kan sel-
ge et avgrenset antall produkter i tillegg til blomster,
planter og andre hageartikler. I 2007 gjennomførte
Kultur- og kirkedepartementet en undersøkelse blant
en del utvalgte aktører innen hagesenterbransjen. Bu-
tikkene opplyste da at årlig omsetningstall viste at
salg av blomster og planter utgjorde mellom 52 og 70
% av omsetningen. Dette gir en pekepinn om at hage-
sentre fortsatt har overvekt av blomster og planter i
sin omsetning.

Det vil etter mitt syn først og fremst være opp til
bransjen selv å sørge for at reglene ikke uthules. Når
det nå er avsagt dom overfor en butikkeier for å ha
overtrådt åpningstidsbestemmelsene, vil dette – der-
som dommen blir stående – kunne være et sterkt sig-
nal til bransjen selv om ikke å tøye grensene.

Jeg vil også nevne at åpningstidsbestemmelsene
i helligdagsloven har vært oppe til debatt i Stortinget
både i 2008 og i 2009. I et representantforslag (Doku-
ment nr. 8:43 fra 2006–2007) fra tre stortingsrepre-
sentanter fra KrF ble det foreslått at Stortinget skulle
be regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av
åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og
helligdagsfred. I et representantforslag (Dokument
8:125 fra 2007–2008) fra tre stortingsrepresentanter
fra FrP ble det foreslått å avvikle åpningstidsbestem-
melsene. LO med Handel og kontor (HK) i spissen
har dessuten vært opptatt av å beholde søndagen som
en annerledes dag hvor butikkene som hovedregel
holder stengt. Slik jeg ser det, er det ikke aktuelt å
lempe på åpningstidsbestemmelsene.

SPØRSMÅL NR. 1473

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen
Besvart 24. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Når en person vil melde seg inn i kirke-, tros- el-

ler livssynssamfunn så kan en person sende et skjema
sammen med den dokumentasjonen som kreves. Når
det gjelder Den norske kirke så er det krav om per-
sonlig fremmøte på menighetskontoret for å skrive
seg inn i kirkeboken.

Vil ministeren sørge for å endre loven slik at de

som ønsker å bli medlem av Den norske kirke kan
melde seg inn på like vilkår som i andre trossam-
funn?»

BEGRUNNELSE:
I likhet med mange kommuner har Haugesund

kommune i samarbeid med Den norske kirke av øko-
nomiske hensyn sett seg nødt til å effektivisere drif-
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ten av kirken. En endring er at praksisen med at kir-
kebøker føres i hver kirke er rasjonalisert. Praksisen
som er innført er at kirkebøkene er samlokalisert i og
blir ført på menighetskontoret. Personer som ønsker
å bli innmeldt i Dnk og som møter opp i kirken eller
på kirkekontoret må henvises til menighetskontoret.

Prestene får også spørsmål om innmelding når de
sitter i samtale med personer, men da disse samtalene
ofte skjer der kirkebøkene ikke er så må presten hen-
vise dem til menighetskontoret i åpningstiden. Også
direkte i kirken ved kirkelige handlinger blir det tatt
kontakt for innmelding. Da har faktisk personen møtt
personlig men får ikke gjennomført innmeldingen.

Et paradoks er at en kan melde seg ut skriftlig av
Den norske kirke uten å møte opp personlig.

Svar:
Det framgår av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den

norske kirke (kirkeloven) § 3 nr. 8 at innmelding i el-
ler utmelding av Den norske kirke skjer ved person-
lig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet, og at
[u]tmelding kan også skje skriftlig. Bestemmelsen i
kirkeloven svarer til den tidligere kirkeordningsloven
§ 2. Forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om innmelding i og
utmelding av Den norske kirke § 1 inneholder også
krav om personlig henvendelse til kirkebokføreren
på bostedet ved innmelding.  

Kravet om personlig henvendelse ved innmel-
ding er begrunnet i at kirkebokføreren (soknepresten)
skal bringe på det rene at betingelsene for innmelding
er tilstede, og det må særlig sees i sammenheng med
at dåp er vilkår for medlemskap i Den norske kirke,
jf. kirkeloven § 3 nr. 7. Den som tidligere ikke er
døpt, må la seg døpe etter Den norske kirkes ritual for
å kunne bli medlem. Gjennom samtale med den som
ønsker å bli medlem, skal soknepresten avklare om
vedkommende er døpt, om dåpen i tilfellet kan gi

grunnlag for medlemskap i Den norske kirke, og sør-
ge for dåp dersom det er aktuelt. Kirkebokføreren
skal også kontrollere at personen er bosatt i riket (el-
ler norsk statsborger bosatt i utlandet), forespørre om
eventuelt medlemskap i annet tros- eller livssyns-
samfunn i Norge er brakt til opphør og sørge for å
innhente visse andre opplysninger, jf. forskriften om
innmelding i og utmelding av Den norske kirke § 1. 

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og
ymist anna (trossamfunnsloven) stiller ikke krav om
personlig frammøte for innmelding i tros- eller livs-
synssamfunn. I trossamfunnsloven § 8 heter det at
trossamfunn selv fastsetter hvordan innmelding skal
skje. Jeg kjenner ikke til hvilke nærmere regler som
gjelder for innmelding i andre trossamfunn, eller
hvordan innmelding skjer i praksis, men jeg antar at
også enkelte andre trossamfunn stiller krav om per-
sonlig oppmøte for innmelding, i form av dåp og–el-
ler samtale med en prest eller lignende. Noen stiller
antakelig også ytterligere krav.  

Jeg har ikke registrert noe ønske fra Den norske
kirke om å endre på kravet om personlig oppmøte
ved innmelding. Det gir grunn til å tro at regelen, i
alle fall i hovedsak, oppleves som godt begrunnet og
praktisk håndterbar. Jeg kan imidlertid ikke utelukke
at den i noen tilfeller også kan oppleves som uhen-
siktsmessig. En kunne tenke seg en regel som også
åpnet for skriftlig innmelding når det foreligger do-
kumentasjon for at vilkårene er oppfylt, men jeg vil
ikke ta initiativ til å endre regelen før det eventuelt
kommer et slikt ønske fra Den norske kirke. Som det
har gått fram, går kirkeloven lengre i å regulere inn-
melding i Den norske kirke enn det trossamfunnslo-
ven gjør for andre tros- og livssynssamfunn. På sikt
antar jeg at det kan være aktuelt at regelverket om
inn- og utmelding blir felles for Den norske kirke og
andre tros- og livssynssamfunn.

SPØRSMÅL NR. 1474

Innlevert 17. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 29. juni 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Lofoten har i dag to strømforsyningslinjer inn til

regionen. Den ene er nå ute av drift. Regionen har sist
vinter vært utsatt for flere alvorlige strømbrudd. Be-
tydelige investeringer behøves snarest til utbedringer
og utvikling av nett og kabel, utgifter som kraft og
nettselskaper ikke makter alene.

Vil statsråden ta initiativ til at Lofotringen nå til-
knyttes sentralnettet, og vil statsråden bidra til at
Statnett nå påtar seg et større ansvar for strømforsy-
ningssikkerheten i Lofoten og Vesterålen?»
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BEGRUNNELSE:
Lofoten har i dag to forsyningslinjer inn til regi-

onen. Hovedforsyningslinen går fra Kvitfossen til
Kanstadbotten hvor Lofotkraft tilknyttes sentralnet-
tet. Den andre går fra Kvitfossen via Vesterålen (linje
Kvitfossen – Fiskebøl, sjøkabel over til Melbu, tilko-
bles linenettet til Trollfjordkraft, som har linje helt til
Sortland trafo og tilknyttet sentralnettet). Begge lin-
jene til Lofotkraft samt Trollfjordkrafts er en del av
den såkalte Lofotringen.

– Lofotringen brukes i dag av Statnett i forbindelse
med transport av kraft i regionene. Statnetts drift-
sentral har pr. dags dato koblingsmyndighet i rin-
gen og opererer ringen operativt. Men det er eier-
ne (Lofotkraft og Trollfjordkraft) som sitter med
drift og vedlikeholdsansvaret. I praksis betyr det-
te at kraftlagene sitter med det økonomiske an-
svaret, mens Statnett kan koble og kjøre kraft
frem og tilbake uten noen form for økonomisk ri-
siko. Men Statnett er helt avhenging av Lofotrin-
gen for optimal drift av sentralnettet. Lofotringen
er således en reserve for sentralnettet, ikke bare
for Lofoten og Vesterålen, men også for Ofoten. 

– Linjenettet som inngår i Lofotringen sørger for
tilførsel av kraft til Lofoten og Vesterålen. Områ-
det har underskudd på kraft og er helt avhengig
av tilførsel av kraft utenfra. Forsyningssikkerhe-
ten for befolkningen og næringslivet i regionene
er derfor helt avhengig av at det ikke oppstår feil
i linjenettet i ringen. Sist vinter har vist hvor sår-
bart dette er, da det har vært 3 alvorlige feil som
har ført til at hele Lofoten og Vesterålen har vært
uten strøm over lengre tid. Pr. i dag tilføres det
kraft kun via linjen over Vesterålen, da hovedlin-
jen er tatt av ras i Sløverfjorden. Den forsynings-
messige utfordringen med dette, og den økono-
miske risiko som dette medfører, er for stor til at
to så relativt små selskaper som Trollfjordkraft
og Lofotkraft skal bære dem.

Hadde Lofotringen vært en del av Sentralnettet,
ville de forsyningsmessige utfordringene som i dag
er til stede i regionen vært løst tidligere, og Statnett
kunne gjennom sin størrelse og økonomiske ryggrad
opprettet en stabil strømforsyning til regionen.

Svar:
Formålet med sentralnettet er å binde sammen

produksjon og forbruk i ulike landsdeler, gi aktørene
i alle landsdeler adgang til en markedsplass og sørge
for sentrale utvekslingspunkt i alle regioner.

Dagens sentralnett består i hovedsak av linjer og
anlegg med spenning på 420 kV og 300 kV, og i til-
legg 132 kV linjer og anlegg i de deler av landet der
dette er høyeste spenning. Videre inngår all nedtrans-
formering til regionalnettet i sentralnettet. 

Spenningsnivå alene er ikke et avgjørende krite-
rium for om et anlegg inngår i sentralnettet. Dagens
sentralnett er i tillegg fastsatt på grunnlag av funksjo-
nelle kriterier.

Sentralnettets utstrekning ble opprinnelig fastsatt
av Statnett i 1997. Statnetts avgjørelse ble klaget inn
til NVE, og deler av NVEs avgjørelse ble igjen påkla-
get til departementet. Departementet fattet endelig
vedtak om sentralnettets utstrekning i 1998. Av ved-
taket fremgår det at Lofotringen ikke skal være en del
av sentralnettet ut i fra gjeldende kriterier.

Deltakelse i sentralnettet berører ikke eierskapet
til anleggene. Det påvirker heller ikke det enkelte
nettselskaps plikter i henhold til vilkår i konsesjoner,
krav i forskrifter mv. For anleggene som danner Lo-
fotringen er det Lofotkraft og Trollfjordkraft som har
ansvar for å oppfylle vilkår og krav som gjelder drift
og vedlikehold av anleggene. Dette ansvaret gjelder
uavhengig av om Lofotringen hadde inngått i sentral-
nettet.

Den økonomiske reguleringen følger også an-
leggseier uavhengig av anleggets nettmessige klassi-
fisering, eller om disse inngår i tariffordninger eller
ikke. Alle nettselskap får over tid dekket sine kostna-
der og avskrivninger og får en rimelig avkastning på
investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og ut-
vikling av nettet. 

Økte kostnader vil imidlertid måtte betales av
nettkundene i området. Regjeringen har i 2010 bevil-
get 60 millioner kroner til utjevningsordningen. Ord-
ningen bidrar direkte til å redusere nettleien i områ-
dene med de høyeste gjennomsnittskostnadene.

I Soria Moria 2 står det:

”At nettleien for strøm skal utjevnes over hele lan-
det. Dette kan enten skje ved en ordning med felles
nettariff eller ved at de statlige tilskuddene som i dag
finnes trappes opp.”  

Det arbeides videre med hvordan dette skal føl-
ges opp nå.
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SPØRSMÅL NR. 1475

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen
Besvart 25. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Kan statsråden bekrefte a) at det kommer et lov-

endringsforslag fra Regjeringen som følger opp Høy-
esteretts dom og som fjerner den grunnlovsstridige
bestemmelsen i loven, og b) at det skal ytes full er-
statning til OVF for det tap de har lidt?»

BEGRUNNELSE:
Under debatten i Stortinget om dok 8:164 (2009-

2010), som omhandlet konsekvenser av Høyesteretts
dom i sak reist av Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon
mot staten, unnlot statsråden å svare på mine spørs-
mål. 

Staten led et knusende nederlag i Høyesterett,
men statsråden nektet å oppfordre regjeringens parti-
er i Stortinget til å støtte de selvfølgelige forslagene i
dokumentet fremmet av en samlet opposisjon. 

I debatten utfordret jeg statsråden konkret i mitt
siste innlegg. Statsråden nektet imidlertid å ta ordet
for å oppklare mine to avsluttende utfordringer. Der-
for finner jeg grunn til å be om statsrådens avklaring
på disse to forholdene, helt konkret, i et skriftlig
spørsmål.

Svar:
Til pkt a)

Høyesteretts dom innebærer at tomtefestein-
struksen er kjent ugyldig for Opplysningsvesenets

fond. Lov om Opplysningsvesenets fond § 5, 2. ledd
er en hjemmel til å gi en instruks med særskilte be-
stemmelser om innløsning og festeavgift for feste-
tomter til boligformål. Fordi ugyldighetsvirkningen
følger direkte av Høyesteretts dom, er det ikke umid-
delbart nødvendig å oppheve verken tomtefestein-
struksen eller § 5, 2. ledd i loven.  I og med Høyeste-
retts dom vil forskriftshjemmelen ikke bli brukt. Re-
gjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en
samlet lovteknisk oppfølgning av Høyesteretts dom. 

Til pkt b)
Omfanget av innløsningene av festetomter som

følge av tomtefesteinstruksen er langt på vei klarlagt.
OVF har også for enkelte festere, i henhold til tomte-
festeinstruksen, innkrevet lavere festeavgifter i 2009
og 2010 enn den avgift som er avtalt i festeavtalen.
Spørsmålet om fremtidig avgiftsregulering for feste-
re som har fått regulert ned festeavgiften etter
1.1.2009 i henhold til instruksens regler, reiser kom-
pliserte juridiske spørsmål. Eventuell oppregulering
av de nedregulerte festeavgiftene vil også ha betyd-
ning for framtidige innløsningssummer som i hen-
hold til tomtefesteloven fastsettes ut fra festeavgif-
ten. 

Departementet går nå gjennom disse problemstil-
lingene, og vurderer i denne forbindelse også spørs-
målet om kompensasjon for den mindreinntekt OVF
har hatt som følge av tomtefesteinstruksen.

SPØRSMÅL NR. 1476

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Eivind Nævdal-Bolstad
Besvart 25. juni 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Dersom det foreligger nye rapporter/utrednin-

ger vedrørende kostnader ved flytting, nedleggelse
og investeringsbehov, samt den fagmilitære kvalite-
ten ved å gjennomføre vedtaket i St. prp 48 (2007-
2008) om å legge ned rekruttskolen for Sjøforsvaret
på Madla og flytte denne til Bergen. 

Hva viser eventuelt slike utredninger, og hvordan

vil statsråden arbeide med saken videre?»

BEGRUNNELSE:
Viser til beslutning i Stortinget gjennom St.prp.

nr 48 (2007-200) hvor det ble vedtatt å flytte rekrutt-
skolen for Sjøforsvaret fra Madla til Bergen. 

I St.prp. 48 vises bakgrunnen for å flytte dagens
rekruttskole fra Madla:
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"Som et ledd i å konsentrere, styrke og geografisk
samle kompetanse, anbefaler regjeringen at Sjøfor-
svarets rekruttutdanning lokaliseres og organiseres
sammen med grunnleggende befalsutdanning ved å
flytte rekruttskolevirksomheten fra Madla til Bergen.
Gjennom dette tiltaket og forslaget om å flytte befals-
skolen for Sjøforsvaret fra Horten til Bergen, samlo-
kaliseres det alt vesentlige av skolevirksomheten. Til-
taket vil bidra til robuste og bærekraftige utdannings-
miljøer og gi langsiktige faglige og resurssmessige
effekter og synergi mot relevante kompetansemiljø-
er".

Det er per i dag ikke foretatt en avgjørelse hvor
og når man skal bygge nye rekruttskolefasiliteter, og
representanten ønsker derfor status på arbeidet.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18.

juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ei-
vind Nævdal-Bolstad om kostnader mv. knyttet til
flytting av Sjøforsvarets rekruttskole til Bergen. 

I forbindelse med Stortingets behandling av lang-
tidsplanen for forsvaret ble det vedtatt å flytte Sjø- og
Luftforsvarets rekruttskolevirksomhet fra Madla til
henholdsvis Bergen (Sjøforsvaret) og Kjevik (Luft-
forsvaret) samt legge ned Forsvarets virksomhet i
Madla leir. Flyttingen er planlagt gjennomført innen
utgangen av 2013.

Som for øvrige tiltak i langtidsplanen for Forsva-
ret som skal iverksettes og implementeres, gjennom-
går og kvalitetssikrer Forsvarsdepartementet forut-
setningene for tiltakene knyttet til nedleggelsen av
rekruttutdanningen på Madla. Det utarbeides bl.a.
nye oversikter og beregninger knyttet til forutsatte in-
vesteringer i eiendom, bygg og anleggsdelen (EBA)
av tiltakene i Bergen. Denne gjennomgangen forven-
tes ferdigstilt høsten 2010.

Forsvarsdepartementet vil deretter på vanlig
måte foreta en fornyet og helhetlig vurdering av tilta-
ket og eventuelt komme tilbake til Stortinget i sakens
anledning.

SPØRSMÅL NR. 1477

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 25. juni 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Forstod statsråden mitt spørsmål/replikk stilt i

Stortinget i går, torsdag 17. juni, vedr. shorting i sa-
ken om forvaltningen av Statens pensjonsfond?»

BEGRUNNELSE:
Jfr. referatet ble dette sagt: 

Undertegnede:
"Synes finansministeren at det er greit at Norge

shorter svenske, islandske og greske statsobligasjo-
ner? Noen mener - berettiget eller ei - at shorting fører
til økt finansiell ustabilitet og øker sjansen for at land
og selskaper tipper over og går konkurs. Burde i tilfel-
let utenriksministeren vært involvert i en beslutning
om at Norge skal shorte f.eks. svenske statsobligasjo-
ner? Kan finansministeren være enig i at det kan være
uheldig om andre land beskylder Norge, altså Statens
pensjonsfond, for å være medvirkende til andre stater
får en forverret økonomisk situasjon?"

Statsråd Sigbjørn Johansen:
"Dette er en veldig interessant diskusjon. Det er jo

slik at med den fordeling en har på investering i dag
mellom henholdsvis aksjer og obligasjoner, fordeles

disse investeringene etter en relativ indeks. Det betyr
jo at land som har store underskudd, må låne mye. Og
det betyr at de også får et relativt sett større innslag i
referanseporteføljen i NBIM. 

Det interessante er jo at Fremskrittspartiet ønsker
å gå lenger i retning av en indeksbasert investering.
Jeg tror at det er litt motstrid mellom det som nå var
replikantens spørsmål, og det som Fremskrittspartiet
fremhever.

Jeg mener det er riktig at en har et innslag av en
viss aktiv forvaltning også i forbindelse med håndte-
ringen av obligasjonsporteføljen."

Svar:
I mine svar på spørsmål nr. 908 i brev 26. mars

2010 og spørsmål nr. 1001 i brev 16. april 2010 har
jeg svart utførlig på representant Rytmans spørsmål
om ”shorting”. 

I brevene forklarte jeg at SPU er en langsiktig in-
vestor med investeringer som er spredt over hele ver-
den. Dette gjentok jeg i mitt svar i Stortinget 17. juni
ved å vise til at utgangspunktet for fondets investe-
ringer en bredt sammensatt referanseindeks. Avkast-
ningen av referanseindeksen representerer utviklin-
gen i verdens aksje- og obligasjonsmarked. Utgangs-
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punktet er derfor at SPU er et stort statlig investe-
ringsfond som bidrar til at utenlandske obligasjonsut-
stedere – både statlige og private – får tilgang på
langsiktig finansiering. Med investeringer som er
spredt på en rekke ulike land og utstedere – og med
en lang investeringshorisont – er fondet generelt tjent
med en stabil vekst i de markedene det investeres i. 

I mitt svar i Stortinget viste jeg videre til at de
som utsteder mye gjeld også får en høyere vekt i re-
feranseindeksen og at det er riktig at en med dette
som utgangspunkt har et innslag av en viss aktiv for-
valtning. Her vil jeg også vise til mitt brev av 16.
april der det blant annet står:

”Det må være både ønskelig og legitimt at Norges
Bank gjennom den aktive forvaltningen søker å ivare-
ta fondets økonomiske interesser dersom det skulle
oppstå en statsfinansiell krise i et av landene som re-
feranseporteføljen har eksponering mot. I noen tilfel-
ler vil dette kunne medføre at Norges Bank selger
SPUs beholdning av utvalgte statsobligasjoner eller

benytter ulike finansielle instrumenter for å redusere
fondets samlede økonomiske eksponering.”

I mitt svar på spørsmål nr. 1001 fremgår det at
beholdningsoversikten for SPU pr. 31. desember
2009 viser at banken ikke lenger har shortposisjoner
i statsobligasjoner. 

Rytman fremstiller det som et problem at noen vil
kunne stille spørsmål ved fondets investeringer. I
Stortinget mente jeg å vise til at det kan være en mot-
setning mellom Fremskrittspartiets kritikk mot at
fondet i 2008 hadde investert i verdipapirer som falt
i verdi og dagens bekymring for at fondet kan ha
solgt verdipapirer som har falt i verdi. Med den åpen-
heten som preger forvaltningen av fondet er vi selv-
sagt forberedt på begge typer spørsmål, og vi kan
ikke velge investeringsstrategi ut fra hva som genere-
rer færrest spørsmål på kort sikt. På lang sikt vil fon-
det bli målt ut fra hva som var formålet med investe-
ringene. Det er det bred enighet om.

SPØRSMÅL NR. 1478

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen
Besvart 25. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil det på bakgrunn av vedlagte informasjon,

regjeringens nordområdesatsing, og de lange tradi-
sjonene med folk til folk engasjement mellom Finn-
mark og Russland, være mulig å dispensere fra regle-
ne om studieopphold innen Schengen slik at studen-
ten kan fullføre studiene i Italia, uten å miste oppar-
beidet rett til å søke permanent oppholdstillatelse i
2011?»

BEGRUNNELSE:
Gjeldene student er 23 år og etterkommer av

Kola-nordmenn. Kola-nordmenn ble etter at deres
skjebne ble kjent, invitert av daværende statsminister
Torbjørn Jagland til å søke opphold i Norge. 

Hennes bestemor kom slik til Norge i 2003, og er
nå norsk statsborger.

Studenten kom med sin mor Olga og sin bror til
Norge gjennom familiegjenforening.

Mor og bror har fått permanent oppholdstillatel-
se. 

Studenten er utdannet operasanger fra Russland.
Da hun kom til Norge i 2006 hadde hun ennå 4 se-

mestre igjen før eksamen. Hun har etter avtale med
UDI fått pendle mellom Vadsø og Russland for å av-
slutte studiene. Eksamen ble tatt i juni 2008.

Hun er en meget dyktig kunstner og ble derfor av
sin russiske professor oppfordret til å studere videre i
Milano. Hun prøvesang og ble opptatt der høsten
2008.

På grunn av reglene for arbeids og oppholdstilla-
telse har hun problemer med å gjennomføre disse stu-
diene. For å få fornyet tillatelsen eller få permanent
oppholdstillatelse kan hun ikke være ute av Norge
mer enn 210 dager siste tre år.

Dette gjelder også studieopphold. Hennes utdan-
nelse består av studier i Milano og konsertering i Eu-
ropa. Det blir for henne umulig å gjennomføre studi-
ene og samtidig oppfylle kravene om maks 210 dager
ute av Norge. Saken har vagt sterkt engasjement i
Finmark. Man har samlet inn penger til studiene. Hun
er en prissatt kunstner landsdelen er stolt av. 

Historien om Kola-nordmennene, og de sterke
båndene som har eksistert i århundrer over grensene
i nord er en viktig del av suksessen med Nordområ-
desatsingen til Norge.
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Innbyggernes engasjement ved innsamling av ka-
pital til studiene viser også dette. 

Det aktuelle studiet strekker seg over to år. 
Hun er og vil utvilsomt i fremtiden være en viktig

kulturpersonlighet for Finnmark og Nord Norge.
Dette er bakgrunnen for mitt spørsmål.

Svar:
For ordens skyld vil jeg først minne om at det er

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda
(UNE) som behandler enkeltsaker etter utlendingslo-
ven. Jeg har ikke myndighet til å påvirke UDI og
UNEs behandling av enkeltsaker og utfallet av disse
med mindre saken gjelder grunnleggende nasjonale
interesser eller utenrikspolitiske hensyn. 

Permanent oppholdstillatelse gir rett til å opphol-
de seg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Utlending
med permanent oppholdstillatelse trenger ikke søke
om fornyelse av oppholdstillatelsen. Permanent opp-
holdstillatelsen gir også et sterkere vern mot utvis-
ning. En permanent oppholdstillatelse har dermed
praktiske fordeler for utlendingen, og gir trygghet
rundt den fremtidige oppholdsstatusen. Det er derfor
rimelig at det stilles krav til oppholdets varighet og
utlendingens tilknytning før utlendingen oppnår dis-
se fordelene. I forbindelse med utarbeiding av ny ut-
lendingslov ble spørsmålet om botidskravet vurdert.
Tidligere regel om krav til tre års botid ble videreført.
Videre ble bestemmelsen om at en utlending som ho-

vedregel ikke kan ha oppholdt seg utenfor Norge i
mer enn til sammen syv måneder i løpet av disse tre
årene, videreført. Regelverket åpner for øvrig ikke
for at man på forhånd kan søke om å bli unntatt fra
kravet om tre års botid ved en fremtidig behandling
av søknad om permanent oppholdstillatelse.

En utlending med oppholdstillatelse som faglært
eller som spesialist kan oppholde seg utenfor Norge
inntil 15 måneder til sammen uten å miste retten til
permanent oppholdstillatelse, dersom minst 8 måne-
der av oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver.
Det er ikke gjort tilsvarende unntak for personer som
studerer i utlandet.  Det kan også gjøres unntak fra
kravet om tre års sammenhengende botid dersom det
”foreligger særlig sterke rimelighetsgrunner”. UDI
og UNE foretar en konkret og skjønnsmessig vurde-
ring i hver enkelt sak om det foreligger slike særlig
sterke rimelighetsgrunner. Generelt skal det imidler-
tid mye til for at denne bestemmelsen kommer til an-
vendelse.e investert i verdipapirer som falt i verdi og
dagens bekymring for at fondet kan ha solgt verdipa-
pirer som har falt i verdi. Med den åpenheten som
preger forvaltningen av fondet er vi selvsagt forbe-
redt på begge typer spørsmål, og vi kan ikke velge in-
vesteringsstrategi ut fra hva som genererer færrest
spørsmål på kort sikt. På lang sikt vil fondet bli målt
ut fra hva som var formålet med investeringene. Det
er det bred enighet om.

SPØRSMÅL NR. 1479

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
Besvart 1. juli 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hvilke statlige etater og virksomheter har trai-

nee-program for personer med ikke-vestlig minori-
tetsbakgrunn, eller andre spesielle rekrutteringspro-
gram for denne gruppen, hvor mange personer om-
fatter programmene?»

BEGRUNNELSE:
I mars kunne man se at Buf-etat søke etter traine-

er med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. I utlysnin-
gen fremgikk det at etaten ønsker å ansette flere per-
soner med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn.

Tidligere er lignende program omtalt for rekrut-
tering til NRK, i flere kommuner og i andre statlige

virksomheter. Det er også fremkommet påstander om
egne kvoter og opptaksregler for personer med slik
bakgrunn, blant annet til politihøyskolen.

Svar:
Overordnede prinsipp for rekruttering til offentli-

ge stillinger er offentlig utlysning og at den best kva-
lifiserte skal tilsettes. Et bredest mulig rekrutterings-
grunnlag er nødvendig for å sikre den beste kompe-
tanse. I statlige fellesannonser er det derfor en erklæ-
ring som skal bidra til dette. Statlige stillingsutlys-
ninger skal m.a.o. legge til rette for en mangfoldig re-
kruttering, og kvalifikasjonskravene skal ikke utfor-
mes slik at bestemte grupper ekskluderes fra å søke. 
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Når det gjelder rekruttering av søkere med inn-
vandrerbakgrunn, har Regjeringen pålagt alle statlige
etater å innkalle minst en person med innvandrerbak-
grunn til intervju for kunngjorte stillinger. Det er en
forutsetning at søkeren er kvalifisert for stillingen. 

For ytterligere å bidra til å rekruttere søkere med
ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, ble et forsøk med
moderat kvotering av kvalifiserte søkere med denne
bakgrunn gjennomført i 12 statlige virksomheter fra
januar 2008, med en tidsramme på to år. Prosjektet er
nå avsluttet.

Enkelte virksomheter gjennomfører egne tiltak.
Barne-, ungdoms- og familieetaten ønsker å ansette

flere personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn,
som har sosialfaglig utdanning. Dette er målgruppen
for traineeprogrammet som har oppstart august 2010.
Det lyses ut 8 traineestillinger i hele landet og varig-
heten er 17 måneder. 

Politihøyskolen har særskilt opptak av studenter
ut fra geografi (i Norge), kjønn og etnisk minoritets-
bakgrunn. Alle studenter må tilfredsstille kvalifika-
sjonskravene.

For øvrig har FAD ikke oversikt over eventuelle
andre særskilte rekrutteringstiltak for personer med
ikke-vestlig bakgrunn.

SPØRSMÅL NR. 1480

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
Besvart 24. juni 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kollektivtrafikken i Oslo-området bør baseres

på et hovedprinsipp om at lik avstand gir like takster,
uavhengig av administrative grenser og behov for å
bytte transportmiddel.

Vil statsråden medvirke til at lik reiselengde gir
lik pris?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til brev fra ordføreren i Drammen til

statsråden hvor det bl.a. heter:

"Drammensregionen er en region som utvikles
som en mer og mer integrert del av Oslo-områdets bo-
lig- og arbeidsmarked. Ca. 1 av 4 arbeidstagere som
bor i Drammen arbeidspendler til Oslo eller Akershus,
gjennom en av Norges aller mest belastede trafikk-
korridorer. En stor del av pendlingen skjer med bruk
av kollektive transportmidler, men av ulike årsaker
bruker også mange bil."

Ordføreren viser videre til at det er kortere av-
stand mellom Oslo sentrum og Drammen enn det er
mellom Oslo sentrum og de ytterste delene av Akers-
hus i nord, øst og syd. Det kan være på sin plass å
nevne at fylkesgrensen, som er 250 år, er upåvirket
av hovedstadsområdets utvikling. På grunn av orga-
niseringen av kollektivtransporten i regionen, må li-
kevel pendlere mellom Drammen og Oslo/Akershus
forholde seg til et helt annet takstregime enn det so-
nesystemet som gjelder i Oslo og Akershus. Syste-
met virker økonomisk sett særlig ugunstig for de som

trenger å bytte til andre transportmidler i Akershus,
da det ikke er noen ordning for overgang mellom de
to takstsystemene. Det eksisterer i dag en takstord-
ning for overgang mellom NSB og lokaltrafikken i
Oslo for periodebilletter, men her er takstene høyere
enn tilsvarende reise innenfor Oslo og Akershus-om-
rådet.

Bilpendlerene fra Buskerud er med på å finansi-
ere kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Etter at
det ble etablert en ekstra bom er pendlerne fra Buske-
rud blant de trafikantene som må betale de høyeste
takstene for å passere i bomringen i Oslo. Dette re-
presenterer et betydelig bidrag til Oslopakke 3 og
delfinansiering av kollektivtransporten i Oslo og
Akershus. Bilpendlerne fra Buskerud, som måtte øn-
ske å gå over til å bruke kollektivtransport, får deri-
mot ikke de samme mulighetene for subsidiert kol-
lektivtransport som Akershus-trafikantene.

Det er også kjent at det arbeides med å etablere et
nytt og forenklet sone-/takstsystem i Oslo og Akers-
hus. De nye takstene vil særlig tilgodese de som rei-
ser lengre strekninger innen Akershus. Det er viktig
å bryte ned "takstmuren" mellom Buskerud og
Akershus, og at det etableres et prinsipp om at lik rei-
selengde betyr lik pris.

Svar:
Takstmyndigheten for lokal kollektivtransport er

lagt til fylkeskommunene, i Oslo-området nærmere
bestemt Oslo kommune og Akershus fylkeskommu-
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ne. Takstene og takstsystemene for lokal kollektiv-
transport utformes ut fra lokale forhold, herunder tra-
fikkgrunnlag, bosettings- og arbeidsplassmønster,
kvaliteten på kollektivtilbudet og lokale målsettinger
for kollektivtransporten. Jeg vil derfor ikke legge fø-
ringer for utformingen av takstsystemer for lokal kol-
lektivtransport.

Når det gjelder NSB, er NSBs takstregulativ ba-
sert på nettopp det prinsippet representanten Knud-
sen etterlyser. I motsetning til takstsystemet i f.eks.
Akershus og Oslo, er NSBs takstregulativ basert på
reiseavstand. I utgangspunktet koster en reise av en
gitt lengde med NSB det samme uavhengig hvor i
landet den foregår. Lokale forskjeller i takster for rei-
ser med jernbane er et utslag av takstsamarbeid mel-
lom NSB og lokale myndigheter.

For å bidra til at kollektivtilbudet samlet skal
være best mulig, har NSB i følge Trafikk- avtalen
mellom Samferdselsdepartementet og NSB en gene-

rell plikt til å søke samarbeid med lokale myndighe-
ter og NSB oppfordres i Trafikkavtalen til taksts-
samarbeid. For å sikre en best mulig arbeidsdeling
mellom de ulike transportslagene (tog, buss, trikk, t-
bane, båt) og mellom statlig kjøpt togtilbud og øvrig
fylkes- kommunalt kollektivtilbud, er det lagt inn en
forutsetning i Trafikkavtalen mellom departementet
og NSB at avtaler om takstsamarbeid ikke skal med-
føre økt statlig kjøp. I den grad taksten på reiser med
NSB innenfor Oslo og Akershus er lavere enn NSBs
takstregulativ skyldes dette at Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune, gjennom Ruter AS, dek-
ker takstforskjellen mellom Ruter-takst og NSB-
takst. Tilsvarende takstsamarbeidsavtaler er det også
mulig for andre fylkeskommuner å inngå med NSB.
Det er også mulig for Buskerud fylkeskommune å
inngå samarbeid med Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune.

SPØRSMÅL NR. 1481

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
Besvart 25. juni 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«En viktig begrunnelse for utlendingslovens krav

om underhold er å hindre proformaekteskap.
Er statsråden enig i at eksemplet som er beskrevet

i begrunnelsen er av en slik karakter at man burde
kunne gi unntak for underholdskravet, og vil han ta
initiativ for å få på plass nødvendige forskriftsendrin-
ger som kan hindre at et etablert ekteskap og familie-
liv blir splittet på denne måten?»

BEGRUNNELSE:
De norske pinsemenigheter ytremisjon har om

lag 100 misjonærer med familier som arbeider i ca 50
land i verden. En av familiene har i nærmere 15 år ar-
beidet i slummen i Manila. Ekteparet har vært gift i
15 år, hun er norsk statsborger, han er filippinsk, og
de har tre barn. De har i Filippinene vært lønnet etter
lokale forhold og når derfor ikke opp til utlendings-
lovens krav om underhold for familiegjenforening.
Dette har resultert i at familien nå har vært splittet si-
den mai i år. Mor og barn har måtte reise til Norge
alene, mens far er igjen i Filippinene. Ekteparet har
begge ansettelsesforhold som venter på dem, og bo-
lig som står klar. Jeg mener det i dette tilfellet er helt

klart at loven rammer urimelig og at det må utarbei-
des retningslinjer som tar hensyn til denne type saker.

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at det er Utlen-

dingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda som
avgjør saker og klager etter utlendingsloven. Jeg har
ikke myndighet til å gripe inn i enkeltsaker som ikke
gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller
utenrikspolitiske hensyn. Jeg kan derfor ikke kom-
mentere den konkrete saken det refereres til. Spørs-
målet fra representant Bekkevold oppfatter jeg som
et spørsmål om det bør være unntaksbestemmelser
som sørger for at familieforhold etablert i utlandet
ikke blir splittet som følge av utlendingslovens krav
om underhold.

Hensynet til familiens enhet og retten til respekt
for familieliv står helt sentralt i bestemmelsene som
omhandler familieinnvandring. Samtidig skal be-
stemmelsene ivareta innvandringsregulerende hen-
syn, hensynet til likebehandling og sikre en mest mu-
lig effektiv saksbehandling. Regelverket skal også si-
kre at svake grupper ikke utnyttes. 

Underholdskravet ble innskjerpet fra 1. januar
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2010, da ny utlendingslov trådte i kraft. Formålet
med innstrammingene var blant annet å motvirke
tvangsekteskap og å gi reell sikkerhet for at den som
får oppholdstillatelse faktisk blir forsørget og ikke
trenger støtte fra det offentlige. Det er unntaksbe-
stemmelser i underholdskravet for en rekke grupper,
blant annet for de som er mottakere av varige trygde-
ytelser, referansepersoner som er flyktninger og for
referansepersoner som er barn. I tillegg er det en ge-
nerell unntaksbestemmelse, som fastsetter at det kan
gjøres unntak dersom ”særlige sterke menneskelige
hensyn tilsier det”. Dispensasjonsadgangen etter
denne bestemmelsen praktiseres restriktivt. 

Selv om det er utformet en del unntaksbestem-
melser, vil det skjerpede underholdskravet også om-
fatte personer som ikke er i målgruppen, dvs. perso-
ner som blant annet ikke risikerer tvangsekteskap og
som har gode utsikter til å forsørge seg og familien
økonomisk i fremtiden. Hensynet til en effektiv saks-
behandling gjennom et enkelt og praktikabelt regel-
verk, og hensynet til likebehandling tilsier imidlertid
at UDI ikke skal fastsette underholdskrav etter en
skjønnsmessig vurdering av underholdsevnen og fa-
ren for tvangsekteskap i hver enkelt sak. 

Ved utformingen av generelle unntaksbestem-

melser er det viktig å sikre at underholdskravet ikke
blir mindre effektivt mot tvangsekteskap. I noen til-
feller vil det virke urimelig å operere med en regel
som innebærer at referansepersoner som har levd i et
etablert familieliv i utlandet, må ta opphold i Norge
alene i en periode før vedkommende kan dokumente-
re tilstrekkelig lønn. Dersom man åpner for et gene-
relt unntak i disse tilfellene, vil dette imidlertid med-
føre en risiko for at tiltaket blir mindre effektivt mot
tvangsekteskap. Et generelt unntak i tilfeller hvor
partene har barn sammen, kunne føre til at en tvangs-
giftet kvinne presses til et ufrivillig svangerskap for å
omgå underholdskravet. Eventuelle unntaksbestem-
melser må derfor vurderes nøye opp mot de ulike
hensynene som gjør seg gjeldende. 

Regelverket om det skjerpede underholdskravet
er nylig innført, og jeg er opptatt av å følge praksis
nøye, for å se om det er behov for endringer. UDI
skal informere departementet dersom gjeldende re-
gelverk får vesentlige utilsiktede konsekvenser. De-
partementet har også bedt UDI rapportere på effekte-
ne av ny lovgivning på særskilte områder, herunder
effekten av underholdskravet. Jeg følger derfor nøye
med på praktiseringen av det nye regelverket og vur-
derer fortløpende om det er behov for endringer.

SPØRSMÅL NR. 1482

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 25. juni 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Minst ett norsk selskap med teknologi for å ta

opp olje fra sjø har ønsket å komme med på listen
over tilbudt materiell til USA etter ulykken i Mexi-
cogulfen. 

Ser statsråden at dette kunne vært en gylden an-
ledning både til å fremme norskutviklede produkter,
samt få testet ut teknologi i en slik ekstrem situasjon,
og hvis så er tilfelle, hvorfor er ikke flere aktører/tek-
nologier for reduksjon av oljesøl tilbudt amerikanske
myndigheter?»

BEGRUNNELSE:
I dok. nr. 15:1256 (2009-2010) ble det etterspurt

en liste over utstyr tilbudt USA i forbindelse med ol-
jeutslippene i Mexico. En slik liste sendt fra norske
myndigheter ble ikke forelagt, men det kan fra stats-

rådens svar tyde på at det kun er oljelenser og disper-
geringsmiddel som er tilbudt. 

Selskapet Skimmer Technology har teknologi
som kan pumpe olje direkte opp fra sjøen og under-
tegnede stiller seg undrende til at slik teknologi ikke
er tilbudt amerikanske myndigheter på forespørsel
om hva Norge eventuelt kan bidra med.

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at det er god

beredskap å hjelpe andre ved akutt forurensning.
Derfor ga regjeringen tidlig uttrykk for vilje til å bistå
med ressurser i oljevernaksjonen i Mexicogulfen der-
som amerikanske myndigheter så behov for assistan-
se. Mitt hovedansvar ved eventuell assistanse til an-
dre land er å sikre at hensynet til vår nasjonale bered-
skap samtidig er tilfredsstillende ivaretatt. 
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I tilfeller der stater har behov for bistand ved
akutt forurensing, er det praksis at slik bistand er ba-
sert på konkrete henvendelser fra myndighetene i den
berørte stat. Dette har også vært tilfelle i forbindelse
med ulykken i Mexicogulfen. Amerikanske myndig-
heter har konkret bedt om informasjon om hva Norge
har tilgjengelig av lenser og dispergeringsmidler, og
det er dette Fiskeri- og kystdepartementet/Kystverket
har gitt tilbakemelding om. Som det går frem av mitt
svar datert 1. juni 2010 til Stortingets presidentskap,
har Kystverket også, etter samråd med departemen-
tet, svart positivt på en forespørsel fra leverandøren
All Maritim om utsatt levering av utstyr som er be-
stilt av Kystverket, slik at dette kan sendes til USA. 

Kystverket har også på direkte henvendelse fra
den amerikanske kystvakten formidlet til norske le-
verandører forespørsel om spesielt utstyr. 

Til orientering har departementet nylig også gitt
positiv tilbakemelding på at Kystverket kan avgi 10
oljeopptakere til H. Henriksen Mekaniske, som vil
tilby disse til BP, mot at Kystverket får tilsvarende

opptakere tilbake fra produsenten i løpet av 6 måne-
der. 

Når det gjelder selskapet Skimmer Technology,
som stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad nev-
ner i sin begrunnelse, kan jeg opplyse om at departe-
mentet har vært i kontakt med selskapet og bidratt til
at selskapet har tatt direkte kontakt med amerikanske
myndigheter.

I tillegg til ovennevnte kontakt mellom norske og
amerikanske myndigheter, har flere norske selskaper
tatt kontakt, eller er blitt kontaktet av relevante aktø-
rer i USA. 

Avslutningsvis vil jeg igjen presisere at det ikke
ligger til mitt departements ansvar å drive aktiv mar-
kedsføring av norske produsenter av oljeverntekno-
logi og -utstyr. Dersom den assistanse vi kan tilby fra
norsk side også gir anledning for norske produsenter
til å høste nyttig erfaring og bidrar til å fremme nor-
ske produsenters produkter, synes jeg selvfølgelig
det er bra.

SPØRSMÅL NR. 1483

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 25. juni 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Neste år markeres det at det er 175 år siden Nor-

ges kanskje mest kjente salmedikter Elias Blix ble
født. Blix` historie, og kunnskapen om dikterens liv
oppfattes som mangelfull. Dette ønsker kommunen
nå å gjøre noe med. Blix er blant nasjonens store dik-
tere som har satt varige spor. Derfor fortjener dikte-
rens 175 år en nasjonal markering. 

Hva kan Regjeringen bidra med til at Blix-jubile-
et får nasjonal oppmerksomhet og vil statsråden støt-
te de initiativ som nå tas av Gildeskål kommune og
lokal Blix-prosjektgruppe?»

Svar:
Elias Blix var en betydningsfull dikter, men også

politiker og nynorskmann. Hans salmer blir fremde-
les sunget over hele landet. Markeringen av 175-års-
jubileet for Elias Blix’ fødsel er et lokalt initiativ der
de fleste arrangementer vil bli gjennomført i lokal-
samfunnet. Det er Nasjonalbiblioteket som har an-
svaret for nasjonale markeringer i forbindelse med
forfatterjubileer. Når det gjelder Blix-jubileet i 2011
vil Nasjonalbiblioteket bidra med digitalisering av
hans verk med basis i bibliotekets egne samlinger.
Dette vil bli gjort tilgjengelig for publikum. Det er
også aktuelt å arrangere utstillinger rundt Blix’ liv og
virke i Nasjonalbibliotekets lokaler basert på det
Blix-materialet biblioteket forvalter.
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SPØRSMÅL NR. 1484

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 25. juni 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hvilke konkrete tiltak vil utenriksministeren

iverksette for å styrke og støtte det nordiske ambas-
sadesamarbeidet?»

BEGRUNNELSE:
Allerede i 2001 ble det framlagt et forslag i Nor-

disk råd om økt samarbeid mellom de nordiske lands
utenrikstjenester. Samarbeid pågår også et antall ste-
der, blant annet når det gjelder lokaler, personal og
konsulatvirksomhet. Likevel finnes det gode grunner
for å styrke og støtte denne utviklingen, ikke minst
hensynet til kostnadseffektivitet.

I 2009 vedtok Nordisk råd en ny rekommanda-
sjon om nordisk ambassadesamarbeid (nr. 6/2009)
der det foreslås at de nordiske lands regjeringer

"...skal arbeide for å øke samarbeidet mellom de
nordiske land, både i form av lokaler og ansvarsområ-
der, når det gjelder konsulær og diplomatisk nærvær i
andre stater og på andre kontinenter."

I Stoltenberg-rapporten, som ble utarbeidet på
oppdrag fra de nordiske utenriksministrene, fremmes
også forslag om samarbeid om utenrikstjenesten.

Lisboa-traktaten innebærer at kommisjonens re-
presentasjon rundt om i verden vil skje gjennom EU-
delegasjoner, såkalte EU-ambassader. Det står ikke i
konflikt til at man oppretter nordiske ambassader el-
ler generalkonsulat. Derimot er det i denne sammen-
heng foruroligende at i hvert fall Danmark, Finland
og Sverige har en gjennomgang av sine ambassade-
nettverk uten noen synlig koordinering.

Svar:
Det er lang tradisjon for tett samarbeid mellom de

nordiske utenrikstjenester, både på hovedstadsnivå
og lokalt mellom utenriksstasjonene. Formelt og
uformelt samarbeid mellom nordiske utenriksstasjo-
ner har lenge vært vel etablert, særlig innenfor de ad-
ministrative, konsulære, utlendingsfaglige og bered-
skapsmessige områdene. At diplomatisk nære kolle-
ger også samrår seg med hensyn til stedlige politiske
forhold og annet av felles interesse, er selvsagt.

Det vises i begrunnelsen til ditt spørsmål til Stol-
tenberg-rapporten, som kom med forslag til styrking
av det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikker-
hetspolitikk. Rapporten, som ble overlevert 9. febru-
ar 2009, tar i sitt forslag nr. 10 til orde for et styrket
samarbeid mellom de nordiske utenrikstjenestene.

Det er i de nordiske land bred politisk støtte for å
styrke samarbeidet i uteapparatet. På det nordiske
utenriksministermøtet i juni 2009 ble det besluttet at
forslag nr. 10 skulle gis umiddelbar oppfølging.

Vi har på regjeringssiden merket oss Nordisk
Råds viktige støtte til utvidet ambassadesamarbeid.
Det har derfor nylig blitt utarbeidet en fellesnordisk
katalog over mulige lokale samarbeidstiltak - både på
de tradisjonelle, administrative og konsulære samar-
beidsområdene - og på felt som politiske og økono-
miske forhold, bistandspolitiske saker, kultur, handel
og næringsliv, m.v. Katalogen tjener som en idébank
for utenriksstasjonene, som er oppfordret til å initiere
nye nordiske samarbeidstiltak på de områder og i det
omfang som fremstår som naturlig på det enkelte tje-
nestested. Tiltakene skal gi en merverdi for stasjone-
ne, det gis rom for lokale løsninger og fleksible til-
nærminger, og det er ingen forutsetning at samtlige
nordiske stasjoner på stedet deltar.

Statusrapporter fra stasjonene viser at det nordis-
ke samarbeidet ute er under stadig utvikling. Neste
rapporteringsrunde finner sted høsten 2010.

Samtidig pågår det et arbeid på hovedstadsnivå
for å utvikle ytterligere tiltak på flere områder, som
f.eks. innen utvikling av ulike samlokaliseringsmo-
deller, standardavtaler og tidsplaner for gjennomfø-
ring av nye prosjekter, IKT-løsninger i forbindelse
med innplassering av utsendt diplomatisk tjeneste-
mann i et annet nordisk lands ambassade, samnordisk
løsning for frivillig registrering av borgere på reise i
utlandet, harmonisering av vilkår for lokalt ansatte,
problemstillinger i forbindelse med biometriinnfø-
ring i pass og visum, samt håndtering av søknader om
arbeids- og oppholdstillatelse på vegne av annet nor-
disk land. Det arbeides også med et opplegg for fel-
lesnordisk rapportering fra stasjonene på ulike uten-
rikspolitiske områder.

Det vises i begrunnelsen til ditt spørsmål til hen-
synet til kostnadseffektivitet. Nettopp dette er en ho-
vedårsak til de mange ulike tiltakene nevnt ovenfor.
Av konkrete tiltak her kan nevnes at to eller flere nor-
diske land har samlokalisert sine representasjoner på
en rekke steder:

Ett eksempel er Berlin, der alle fem lands ambas-
sader befinner seg i samme ambassadeanlegg. Andre
eksempler er Astana, Bratislava og Ljubljana, der
Norge og Finland er samlokalisert, mens vi er samlo-
kalisert med Sverige i Bagdad, Sarajevo og Skopje. I
samlokaliseringsprosjektene søker vi å legge til rette
for deling av infrastruktur og kontoradministrativ
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støtte. Felles oppgaveløsning er også et mål, f.eks. på
utlendingsfeltet.

Det arbeides for tiden med flere nye nordiske
samlokaliseringsprosjekter, f.eks. i Islamabad og Ka-
bul. Jeg vil også nevne at de nordiske ambassadene i
Kabul er piloter for et styrket nordisk samarbeid om
et vidt spekter av policyrelaterte oppgaver, som ar-

beid innenfor feltet kvinner og likestilling, støtte til
afghanske sikkerhetsstyrker og politi, samt etable-
ring av fond for støtte til sivilt samfunn.

Til slutt vil jeg legge til at jeg kan ellers ikke se
at Lisboatraktaten skulle være til hinder for et videre-
ført og stadig tettere nordisk samarbeid mellom våre
utenrikstjenester.

SPØRSMÅL NR. 1485

Innlevert 18. juni 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 25. juni 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«SAS og Norwegian blir forskjellsbehandlet i

forhold til å få utstedt såkalte AOC-sertifikater av
luftfartsmyndighetene. Samferdselsdepartementet
erkjenner at konkurransevilkårene ikke er like men
gjør ikke noe med saken. Konkurransetilsynet har
hatt saken siden februar i år uten å svare.

Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at
Norwegian ikke forskjellsbehandles i forhold til sine
søknader om AOC-sertifikater?»

Svar:
Problemstillingen som det her vises til, er av en

meget omfattende og involverer flere parter og kom-
plekse juridiske problemstillinger. Etter kontakt med
Samferdselsdepartementet er det min forståelse at
både Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet
arbeider med å få på plass nye løsninger med sikte på
å redusere særbehandlingen av SAS på dette områ-
det. 

Ordningen som SAS i dag er underlagt, skjer
gjennom Skandinavisk Tilsynskontor. Den reiser
spørsmål om forståelsen av EU/EØS-reglene, og
hvilke krav disse stiller til tilknytning mellom det/de
land som fører tilsyn (som utsteder AOC), og det ak-
tuelle flyselskapet. Dette er en vanskelig problemstil-
ling og som ikke ligger under mitt fagområde, men
som Samferdselsdepartementet arbeider med å av-
klare i samarbeid med Luftfartstilsynet.

Utover det vil jeg vise til at selve behandlingen
av søknader om AOC-sertifikater er underlagt Luft-
fartstilsynet.

Konkurransetilsynet har ansvaret for å følge opp
konkurranseforholdene i de ulike markedene, her-
under konkurranseforholdene i luftfartsmarkedet.
Konkurransetilsynets virkemidler framgår av kon-
kurranseloven. I henhold til lovens § 9 e) skal tilsynet
bl.a. påpeke konkurranseregulerende virkninger av
offentlige tiltak og eventuelt fremme forslag med sik-
te på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye
konkurrenter. 

Som stortingsrepresentant Svein Flåtten påpeker,
har Konkurransetilsynet fått en henvendelse fra Nor-
wegian om saken og varslet at det vil se nærmere på
den. 

Etter det departementet har fått opplyst fra Kon-
kurransetilsynet, har Norwegian søkt om å få tilsva-
rende fellesskandinavisk AOC som SAS har, og SAS
skal også ha søkt om fornyelse av det samme. Så
langt tilsynet kjenner til skal disse søknadene be-
handles av Luftfartstilsynet i relativt nær fremtid. På
denne bakgrunn vil Konkurransetilsynet avvente ut-
fallet av søknadsprosessen før det vurderer en for-
mell påpekning i medhold av konkurranselovens § 9
e). Konkurransetilsynet har en selvstendig rolle når
det gjelder å foreta påpekninger etter konkurranselo-
ven, og jeg har ikke merknader til tilsynets håndte-
ring av saken.


